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 O presente trabalho teve por objetivo inicial alterar o valor reforçador dos 
relacionamentos erótico-afetivos não estáveis, levando o cliente a ficar sob controle 
dos aspectos reforçadores de manter-se com um parceiro. Além disso, objetivou 
diminuir os comportamentos governados por regras e aumentar os comportamentos 
do cliente modelados pelas contingências de reforçamento. Wilson, 40 anos, mantinha 
relações homossexuais desde a adolescência. O cliente queixava-se de grande 
sofrimento por sentir falta da mãe, falecida há 4 anos e por não conseguir encontrar 
um relacionamento amoroso estável. Wilson mantinha, com a justificativa de procurar 
um relacionamento afeito estável, relações sexuais frequentes com desconhecidos, 
porém o relacionamento dificilmente passava do segundo encontro. Além disso, ficava 
sob controle de regras relativas aos relacionamentos amorosos que dificultavam a 
criação e a manutenção de vínculos como, por exemplo, de que um relacionamento 
afetivo verdadeiro não deveria exigir altos custos de respostas. Foram descritas para o 
cliente as contingências de reforçamento que vinham controlando seu comportamento: 
exagerado valor reforçador do sexo e esquiva da emissão dos comportamentos 
necessários para o estabelecimento de relacionamentos duradouros. As autorregras 
do cliente relativas aos relacionamentos afetivos foram questionadas e contrapostas 
às contingências de reforçamento que regulam relações afetivas estáveis. A 
identificação do valor reforçador da alta frequência das relações sexuais levou a 
terapeuta a adotar procedimentos de extinção dos relatos verbais relativos a 
sentimentos de solidão e culpa por manter tais relações. Os relatos do cliente 
passaram a ficar sob controle do que ocorria nos encontros com os parceiros, com 
ênfase nos comportamentos sexuais das relações, ressaltando o que lhe era 
reforçador e levando-o a reavaliar os relatos de culpa.   
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