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Rodrigo (24), solteiro, ensino superior completo, era programador de computação. 
Morava com o pai, a mãe, a irmã (14) e a avó materna. A queixa era medo de germes, 
que aparecia, principalmente, no ambiente de trabalho, o que controlou sua decisão de 
abandonar o emprego.  O cliente teve uma história de contingências de reforçamento 
(CR) coercitivas por parte do pai, que interagia com ele principalmente através de falas 
irônicas.  A mãe era ausente.  Rodrigo se preocupava em manter um alto desempenho 
acadêmico buscando aprovação dos pais, o que o levou a um excesso 
comportamental. Por outro lado, os déficits no repertório social foram consequência da 
ausência de modelos de como se comportar e carência de reforçamento positivo. 
Rodrigo apresentava déficit de sentimentos de autoestima e de autoconfiança.  Os 
déficits no repertório social, por sua vez, contribuíram para a emissão excessiva de 
comportamentos de fuga-esquiva. O pai era uma figura importante para o cliente, 
sendo citado nas sessões como modelo. No ambiente escolar, o cliente se exigia 
muito, mas os comportamentos acadêmicos eram mantidos essencialmente por 
reforçamento negativo. Seu fenótipo comportamental no ambiente escolar produzia 
bullying por parte dos colegas e ele era considerado nerd. Com relação ao ambiente 
profissional, o cliente apresentava excessos comportamentais e déficits sociais. No 
trabalho, o cliente não gostava da atividade de programação, o que tornava o 
ambiente aversivo. Não admitia a possibilidade de pedir demissão, pois havia sido 
contratado por indicação do pai. Um dos objetivos da terapia foi desenvolver o 
repertório comportamental desejado para uma entrevista de emprego, pois os déficits 
sociais prejudicavam seu desempenho em interações profissionais. Outro objetivo foi 
levar o cliente a discriminar seus comportamentos indesejados de fuga-esquiva. Mais 
um objetivo foi ensinar o cliente a discriminar as CR sob as quais estava se 
comportando na interação com o pai e se comportar de forma assertiva com ele.  Isto 
foi feito através dos procedimentos de instrução e de modelagem aplicados pela 
terapeuta nas sessões. O cliente foi orientado, a partir da descrição das CR que 
regiam relações com o pai, a avaliar que função os comportamentos do pai tinham 
para ele   a acatá-los ou se opor, quando fosse o caso, sempre expondo seus pontos 
de vista. Para atingir os objetivos, foram utilizados os seguintes procedimentos: treino 
comportamental; instrução; discriminação de estímulos e encadeamento 
comportamental; fading in; fading out; modelagem e reforçamento positivo. Como 
resultados, o cliente conseguiu tirar sua carteira de habilitação de motorista; definiu a 
área profissional em que desejava trabalhar: desenho, web-designer, ilustração; 
conseguiu um novo emprego; ampliou o repertório de comportamentos sociais; 
evoluíram os sentimentos de autoconfiança; passou a emitir comportamentos que 
produziam reforçadores e a emitir comportamentos assertivos com o pai e familiares. 
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