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Jéssica (34), solteira, formada em Análise de Sistemas e mestre em Ciência da Computação, 
era analista de sistemas em uma empresa na qual era sócia. Buscou espontaneamente 
atendimento psicoterapêutico e, no total, foram realizadas 48 sessões. A cliente apresentou 
queixa de depressão. Além disso, relatou que estava com medo de chegar à situação em que 
ficou quando teve depressão há 10 anos, ocasião em que foi submetida à internação. Durante 
todo o processo terapêutico a pessoa mais citada foi Berillo, seu sócio na empresa, com quem 
Jéssica tinha uma relação de “amor e ódio”, pois, embora fonte de aversivos, ele também era 
uma das únicas fontes de reforçadores positivos para ela. Em algumas situações eles se 
davam muito bem, por exemplo, gostavam de cozinhar um para o outro, de sair para um happy 
hour depois do trabalho; em outras, aconteciam atritos, pois tinham opiniões diferentes sobre o 
rítmo de trabalho, sobre a função de Edgar (terceiro sócio) na empresa. O maior problema 
estava no papel que um exercia na vida do outro: para Jéssica, a relação com Berillo era mais 
do que uma amizade, mas, para Berillo, provavelmente não. Em relação às dificuldades 
identificadas pela terapeuta, pode-se dizer que a cliente apresentava principalmente: baixa 
autoestima; baixa autoconfiança; dificuldade em identificar a função dos comportamentos de 
Berillo e, consequentemente, em consequenciar adequadamente os comportamentos dele. 
Quanto aos comportamentos adequados da cliente, foram destacados: responsabilidade, 
assiduidade e bom relacionamento com as pessoas. O principal objetivo foi colocá-la sob 
controle das contingências presentes nas interações com Berillo. Para isto, foram realizadas 
análises das contingências de reforçamento (CR) em operação na vida afetiva-profissional de 
Jéssica, , uma vez que a cliente ficava mais sob controle do relato verbal de Berillo e pouco, ou 
quase nada, sob controle da função dos comportamentos, verbais e outros, emitidos por ele. 
Como resultado, Jéssica passou a ficar mais sob controle das CR e menos do relato verbal de 
Berillo. 
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