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Luiza (21) procurou atendimento psicoterapêutico sob efeito da abstinência de 
cocaína. Foi observado que a cliente: apresentava dificuldade para receber e dar afeto 
e elogios, bem como para lidar com críticas; tinha convívio conflituoso com a mãe; e 
tinha dificuldade para manter-se em empregos. Sua história de contingências de 
reforçamento (CR) revelou que Luiza foi privada de atenção e afeto. A operação 
estabelecedora de privação de afeto, associada a um esquema de reforçamento 
intermitente mantido pelos pais (principalmente pelo pai), fez com que ela se 
envolvesse com quaisquer pessoas que também reforçassem seus comportamentos 
de forma intermitente, com afeto e atenção,. Além disso, Luiza estabeleceu a relação 
de que o afeto também poderia vir como consequência da emissão de classes de 
comportamentos de desempenho, o que contribuiu para manter deficitário seu 
sentimento de autoestima. Seus pais puniam ou colocavam em extinção seus 
comportamentos adequados, e os inadequados produziam a atenção deles e eram, 
inadvertidamente, reforçados. Provavelmente os comportamentos inadequados foram 
sendo modelados, de forma que os menos graves (como birra) foram se tornando 
mais sérios (uso de drogas). Alguns comportamentos não aceitos pelos pais eram 
emitidos por Luiza e proporcionavam atenção, como: o uso de piercings, tatuagens, 
roupas rasgadas ou extravagantes. Ela também emitia comportamentos de sedução 
com função de produzir atenção, especificamente por parte de homens. A partir do 
que foi estabelecido conceitualmente, o terapeuta teve como objetivos: 1) levar a 
cliente a ficar sob controle de contingências reforçadoras positivas; 2) desenvolver 
repertório comportamental que removesse a estimulação aversiva e produzisse 
reforçadores positivos; 3) levar a cliente a discriminar comportamentos de fuga-
esquiva ineficazes (consumo de drogas); 4) levar a cliente a discriminar a função de 
comportamentos de fuga-esquiva inadequados (comportamentos agressivos), assim 
como suas consequências; 5) levá-la a ficar sob controle dos determinantes que 
mantinham comportamentos inadequados e a discriminar o que isso produzia no longo 
prazo. Como resultado do processo terapêutico, foi observado que a cliente: ficou mais 
sob controle das consequências reforçadoras positivas produzidas por seus 
comportamentos; passou a emitir comportamentos de contracontrole de eventos 
aversivos; diminuiu a emissão de comportamentos de fuga-esquiva inadequados e 
aumentou a emissão de comportamentos afetivos; passou a demonstrar mais 
autocontrole; reorganizou-se financeiramente; começou a se relacionar socialmente 
com mulheres; e passou a se relacionar melhor com o irmão, com a mãe e com o 
namorado. 
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