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ANÁLISE FUNCIONAL DE UMA PRIMEIRA SESSÃO EM TERAPIA POR 
CONTINGÊNCIAS DE REFORÇAMENTO (TCR) 
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Marcos (31) procurou ajuda terapêutica com a queixa de que, em meados de 2012 

(julho), enfrentou uma forte crise de pânico, a ponto de ser internado em um hospital. Nos 

meses seguintes, consultou quatro diferentes psiquiatras “... até achar o que gostei”. 

Iniciou um tratamento médico em setembro, e, em janeiro do ano seguinte, começou o 

processo terapêutico. Entrou em contato com o terapeuta no segundo dia útil do ano e 

insistiu para ser atendido o mais breve possível. Seu primeiro atendimento aconteceu 

seis dias após o contato. A queixa inicial foi de que tal crise havia sido desencadeada por 

mudanças no ambiente de trabalho, e que, apesar de estar se sentindo melhor, ainda 

encontrava dificuldade para sair de casa e ir ao trabalho. Em sua fala inicial, alegou que 

sua vida “estava de pernas pro ar”. Marcos relatou que já havia tido experiência anterior 

com psicólogos: uma breve experiência quando estava na adolescência – “decorrente de 

‘bullying’ na escola” - e a segunda, por alguns meses, logo após seu casamento, mas “... 

superei sozinho a dificuldade”. Ele e a esposa se desentenderam no final do ano, o que, 

segundo ele, prejudicou ainda mais sua condição emocional. Alegou que outro 

componente de sua crise foi a condição financeira que se agravou por conta de despesas 

extras em 2012. O relato inicial de Marcos evidenciou aspectos importantes de seu 

comportamento: ao ter se utilizado de uma metáfora para descrever sua condição geral 

atual (“de pernas para o ar”), atribuiu a questões alheias a ele a responsabilidade  por tal 

condição, como se aqueles aspectos não fossem produtos de seu comportamento. Ao 

final da primeira sessão, o terapeuta selecionou um dentre todos os eventos relatados 

pelo cliente (a crise conjugal) para apresentar sua análise funcional e esclarecer a função 

da terapia naquele momento: o terapeuta destacou que, apesar da crise de pânico ter 

sido intensa para o cliente, o desentendimento com a esposa teve, para o 

terapeuta,maior relevância e prioridade para a sua análise.  O pressuposto do terapeuta é 

que “uma boa análise funcional é elemento fundamental para o desenvolvimento de um 

bom vínculo terapêutico” (Guilhardi). 
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