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Aparecida (45), técnica em segurança do trabalho, mãe solteira, morava com o filho 
João (15). Queixa inicial: Dificuldade no relacionamento interpessoal, principalmente 
no trabalho, afirmando que os colegas a isolavam e que ela não os tolerava. A 
terapeuta procurou identificar a história de contingências de reforçamento (CR) da 
cliente que instalou o padrão de comportamentos e sentimentos, bem como as CR 
atuais que os mantinham. Os relatos da cliente indicaram que ela apresentava: a) 
insensibilidade ao outro; b) falta de repertório para comunicar ao outro o que pensava 
e sentia de forma adequada (déficit de assertividade e excesso de agressividade); c) 
baixa tolerância a frustração quando o outro não correspondia às suas expectativas 
(por exemplo, toda vez que um colega não emitia a mesma opinião que ela, ela se 
afastava e não se dirigia mais à pessoa ou a enfrentava agressivamente de forma 
verbal); d) comportamento mantido, prioritariamente, por consequências imediatas, e 
pouco mantido por consequências atrasadas; e) déficit de repertório de 
comportamentos que a tornassem reforçadora ao outro e mantivessem inter-relações 
duradouras. A partir destes dados, os objetivos terapêuticos foram levar a cliente a: 1. 
discriminar como ela se comportava nas relações com as pessoas; 2. desenvolver, por 
meio de treino comportamental e modelos, repertório de comportamentos assertivos 
no trabalho; 3. tornar-se sensível ao outro e comportar-se de forma a produzir 
consequências reforçadoras sociais positivas a ela e aos outros no ambiente de 
trabalho que viessem a produzir o fortalecimento das relações. Os resultados foram: a 
cliente passou a se comportar de forma menos agressiva no ambiente de trabalho, o 
que gerou um ambiente menos aversivo e convites dos colegas para almoços e happy 

hour. Até o momento, mantém os relacionamentos com os colegas de trabalho, 
inclusive com aqueles de quem já havia se afastado. 
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