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DEPRESSÃO E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA DE PESQUISAS COM ENFOQUE EM 

COMPORTAMENTO VERBAL E A CONSTRUÇÃO DE PARÂMETROS 

CLÍNICOS DO TRANSTORNO 

 

Lucas Felipe da Silva Fernandes 

 

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP 

 

Resumo: Esta pesquisa tem por objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica do fenômeno da depressão, assim como a correlação do 

transtorno com Comportamento Verbal utilizando-se do pressuposto 

teórico do Behaviorismo Radical. Busca-se também fornecer parâmetros 

verbais no contexto clínico através de entrevistas com profissionais. Para 

a revisão bibliográfica, foram usados os periódicos RBTCC, REBAC, 

Perspectivas em Análise do Comportamento e Acta Comportamentalia. 

Além disso, utilizou-se também o livro "A Depressão como Fenômeno 

Cultural da Sociedade Pós-moderna - parte I: um ensaio analítico-

comportamental dos nossos tempos" de Nico e Leonardi (2016) partindo 

das referências utilizadas pelos próprios autores. Quanto à formulação de 

parâmetros verbais, foram realizadas 13 entrevistas com psicólogos 

clínicos cuja abordagem é analítico-comportamental. Na revisão realizada 

nas quatro revistas foram encontrados oito artigos que tem como palavra-

chave “depressão”. Dos oito artigos somente quatro falam sobre os 

aspectos verbais do fenômeno, mas enfocando também outras 

características da depressão. Além disso, verificou-se que boa parte das 

referências dos artigos encontrados, assim como do livro de Nico e 

Leonardi (2016) são de origem estrangeira, justificando a necessidade de 

desenvolver pesquisas que contemplem a realidade brasileira, assim 

como pesquisas com o foco no comportamento verbal, ao passo que boa 

parte da relação terapeuta-cliente no contexto clínico se dá a partir 

linguagem. 

 

Palavras-Chave: Análise do Comportamento; Depressão; 

Comportamento Verbal 
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Abstract: This research aims to carry out a literature review of the 

phenomenon of depression, as well as the correlation of the disorder with 

Verbal Behavior using the theoretical assumption of Radical Behaviorism. 

It is also sought to provide verbal parameters in the clinical context through 

interviews with professionals. The RBTCC, REBAC, Perspectivas em 

Análise do Comportamento and Acta Comportamentalia journals were 

used as sources. In addition, the book "A Depressão como Fenômeno 

Cultural da Sociedade Pós-moderna - parte I: um ensaio analítico-

comportamental dos nossos tempos" by Nico and Leonardi (2016) was 

also used, based on the references used by the authors themselves. 

Regarding the formulation of verbal parameters, 13 interviews were 

conducted with clinical psychologists whose approach is analytic-

behavioral. In the review carried out in the four journals were found eight 

articles that have the keyword "depression". Of the eight articles only four 

speak about the verbal aspects of the phenomenon, but also focus on 

other characteristics of depression. In addition, it was verified that a good 

part of the references of the articles found, as well as of the book of Nico 

and Leonardi (2016) are of foreign origin, justifying the need to develop 

researches that contemplate the Brazilian reality, as well as research with 

a focus on behavior verbal, whereas much of the therapist-client 

relationship in the clinical context is through language. 

 

Key-Words: Behavior Analysis; Depression; Verbal Behavior 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas sociedades contemporâneas a depressão é um fenômeno cada vez mais 

presente: estima-se que o número de indivíduos afetados pelo Transtorno Depressivo 

Maior no mundo entre 2005 e 2015 aumentou em 18,4%. O número aproximado de 

pessoas com depressão foi de 300 milhões em 2015, sendo os Estados Unidos o país 

com o maior índice nas Américas. No Brasil, o número é de aproximadamente 11,5 

milhões de pessoas com o transtorno, o maior índice da América Latina (World Health 

Organization, 2017). Apesar de existirem tratamentos efetivos para a depressão, a 

OMS estima que 50% dos sujeitos acometidos por esse transtorno não recebem tais 

tratamentos. Em países mais pobres a porcentagem de sujeitos que recebem o 

tratamento adequado pode chegar a apenas 10%. 

Depressão é o nome popular dado a um conjunto de comportamentos que 

abrangem uma variedade de transtornos. Segundo o Manual Diagnóstico de Doenças 

Mentais (American Psychiatric Association, 2013), um dos manuais mais utilizados na 

Psiquiatria, os transtornos depressivos são: Transtorno Disruptivo da Desregulação 

do Humor, Transtorno Depressivo Maior, Transtorno Depressivo Persistente 

(Distimia), Transtorno Disfórico Pré-menstrual, Transtorno Depressivo induzido por 

substância/medicamento, Transtorno Depressivo devido à outra condição médica, 

Transtorno Depressivo devido a outro transtorno depressivo especificado e transtorno 

depressivo não especificado. 

Para Barnhill (2015) o Transtorno Depressivo Maior continua sendo a 

depressão como é reconhecida de forma popular pela sociedade. Assim sendo, neste 

trabalho acadêmico adotaremos ambas as expressões como sinônimas. Segundo a 

American Psychiatric Association (2013), o diagnóstico para Transtorno Depressivo 

Maior é: 

 

“A. Cinco (ou mais) dos sintomas descritos abaixo estiveram presentes 

durante duas semanas consecutivas e representaram uma mudança 

em relação ao funcionamento anterior; pelo menos um dos sintomas 

é: (1) humor deprimido ou (2) perda do interesse ou prazer. 

 

1. Humor deprimido; 

2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase 

todas as atividades; 
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3. Perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta (p. 

ex., uma alteração de mais de 5% do peso corporal em um mês), ou 

redução ou aumento do apetite; 

4. Insônia ou hipersonia quase todos os dias; 

5. Agitação ou retardo psicomotor; 

6. Fadiga ou perda de energia; 

7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada 

(que podem ser delirantes); 

8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou 

indecisão; 

9. Pensamentos recorrentes de morte (não somente medo de 

morrer), ideação suicida recorrente sem um plano específico, uma 

tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio. 

 

B. Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo ou 

prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas 

importantes da vida do indivíduo. 

C. O episódio não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma 

substância ou a outra condição médica geral (p. ex.: hipotireoidismo). 

D. A ocorrência do episódio depressivo maior não é mais bem 

explicada por transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno 

esquizofreniforme, transtorno delirante, outro transtorno do espectro 

da esquizofrenia e outro transtorno psicótico especificado ou 

transtorno da esquizofrenia e outro transtorno psicótico não 

especificado. 

E. Nunca houve um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco.” 

 

Percebe-se nas pesquisas a respeito do assunto um foco maior em aspectos 

fisiológicos e neuropsicológicos como causa da depressão. O ponto central da Análise 

do Comportamento, fundamentada na filosofia do Behaviorismo Radical, não é 

desconsiderar tais aspectos do quadro depressivo, mas assumir que essas alterações 

são causadas e/ou mantidas pelas relações estabelecidas entre o sujeito e o ambiente 

no qual ele está inserido, endossando a importância da terapia como ferramenta para 

construir repertórios novos no cliente reduzindo os comportamentos típicos da 

depressão. 
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Segundo Dougher e Hackbert (1994) a maior parte das pesquisas que 

envolvem a etiologia e o tratamento da depressão tem sido conduzidas por teóricos 

cognitivo-comportamentais, psiquiatras e psicofarmacologistas. Ferreira e Tourinho 

(2011) salientam que, nas sociedades contemporâneas, esse fenômeno é analisado 

a partir de enfoques diversos, caracterizando a depressão como um fenômeno 

complexo e multifacetado. Por isso torna-se necessária a discussão desse fenômeno 

por outras abordagens, além daquelas descritas por Dougher e Hackbert (1994). 

Visto que a depressão é um fenômeno crescente nas sociedades 

contemporâneas, que a maioria das pesquisas focam em aspectos fisiológicos e são 

conduzidas por teóricos cognitivo-comportamentais, psiquiatras e 

psicofarmacologistas, conclui-se que estudar este fenômeno mais a fundo é de 

extrema importância para a Psicologia como um todo. 

Exposto isto, vale ressaltar que o estudo da depressão com o foco em aspectos 

verbais é relativamente recente dentro das pesquisas em Análise do Comportamento, 

cujo foco está nas relações do sujeito com o ambiente, sendo, portanto, passível de 

estudos que visam aprofundar o conhecimento existente. 

Por fim ressaltamos que o primeiro objetivo deste trabalho é revisar a 

bibliografia a respeito da depressão pelo ponto de vista da Análise do Comportamento, 

na qual analisaremos principalmente as pesquisas que focam no comportamento 

verbal. O segundo objetivo deste trabalho é construir parâmetros dos aspectos verbais 

do indivíduo depressivo identificados por analistas do comportamento que atendem 

em clínicas.  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da UNIP, cujo número 

do parecer é 2.437.688 (Anexo 1) e os resultados e discussão referentes a esse 

objetivo serão apresentados ao final do relatório. 
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2. ASPECTOS FILOSÓFICOS E CONCEITUAIS DO BEHAVIORISMO 

RADICAL E DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

 

O Behaviorismo Radical é uma filosofia formulada por B. F. Skinner em 1945 

como um contraponto às filosofias predominantes da Psicologia na época. 

Anteriormente ao surgimento do behaviorismo, o método predominante do fazer 

psicológico era a introspecção. Houve um rompimento desse método por J. B. Watson 

com seu texto “Psychology As The Behaviorist Views It” (WATSON, 1913/1965), onde 

ele formulou não somente qual deveria ser o objeto de estudo, como também os 

métodos adequados para levar esse projeto de Psicologia adiante. 

Watson considerava que o objeto de estudo da Psicologia deveria ter contornos 

claros, ou seja, abandonava a introspecção e adotava a experimentação com 

processos interativos aliado às respostas diretamente observáveis como foco da sua 

pesquisa (NETO, 2002). Skinner discordava em relação ao objeto de estudo e 

considerava a privacidade (tudo aquilo que um sujeito sentisse “dentro de sua pele”) 

um aspecto importante a ser estudado, assim se opondo à ideia de que o critério de 

validade para o estudo do comportamento deve ser a concordância entre 

observadores. 

Dessa forma em 1945, Skinner chamou a sua concepção de behaviorismo de 

“Behaviorismo Radical”, filosofia que serviria de base para a Ciência do 

Comportamento que estava criando, cujo objetivo era principalmente a aplicação 

prática do conhecimento produzido cientificamente no contexto social. Essa Ciência 

do Comportamento foi chamada mais tarde de “Análise do Comportamento”. Segundo 

Neto (2002), a sua área empírica seria classificada em “Análise Experimental do 

Comportamento” (AEC), enquanto seu braço voltado para a aplicação dos conceitos 

e tecnologias formulados seria classificado em “Análise Aplicada do Comportamento” 

(AAC). 

O objeto de estudo da Análise do Comportamento é o comportamento, mas 

este é tido de maneira diferente do que popularmente é conhecido pelo senso comum 

e até mesmo entre psicólogos. 

Comportamento é tido como relação entre contextos socioambientais, 

respostas do nosso organismo e consequências geradas no contexto em que a 

resposta ocorre. Dessa forma temos uma relação onde dado contexto pode evocar 

e/ou eliciar respostas do nosso organismo frente aquele contexto levando-se em conta 
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nossa história de vida. Mais adiante será descrito de maneira mais detalhada os 

processos envolvidos na determinação dos comportamentos dos seres-vivos. 

A proposta de que o sujeito é produto e produtor de sua história que se dá 

através de uma relação contínua entre as próprias ações e seus ambientes, remete 

aos processos descritos na teoria da seleção natural proposta por Charles Darwin. 

Segundo Gould (1990), Darwin elencou dois processos que estabelecem a história da 

evolução das espécies, sendo eles variação e seleção. A variação tem ligação direta 

com uma característica individual dos descendentes que determina a variabilidade no 

interior de uma espécie, ou seja, os filhos têm certa variação na estrutura que difere 

dos seus pais. Enquanto isso a seleção é o processo no qual sujeitos com variações 

mais adaptativas tem maior chance de se reproduzirem diante de uma alteração no 

ambiente, transmitindo suas características para sua prole. 

A variação genética é aleatória no sentido de que não tem uma direção pré-

determinada no processo adaptativo das espécies. Por exemplo, em um ambiente 

mais frio não surgirá uma espécie nova que tenha pelos em excesso para suportar o 

clima do local, mas provavelmente se na região existirem alguns sujeitos com maior 

quantidade de pêlos, estes provavelmente conseguirão se reproduzir e terão seus 

genes perpetuados. 

Assim sendo, a Análise do Comportamento leva em conta que não somente 

nossa espécie é resultado do processo de variação e seleção como nossos 

comportamentos também estão sujeitos às mesmas regras. Skinner elencou três 

níveis onde os processos de variação e seleção atuam sobre os sujeitos, estes são: 

filogenético, ontogenético e cultural, onde cada nível seleciona, respectivamente, uma 

espécie, padrões comportamentais inatos e características genéticas, um indivíduo 

em sua especificidade e subjetividade e seus repertórios selecionados a partir de 

contingências culturais.  

O nível filogenético seleciona padrões fisiológicos e comportamentais da 

espécie como, por exemplo, postura ereta, bipedismo e contração pupilar diante de 

luminosidade no caso dos seres humanos. Quanto ao nível ontogenético, este 

seleciona um sujeito em sua especificidade, ao passo que mesmo partilhando de uma 

mesma espécie cada indivíduo age de maneira diferente dependendo do aprendizado 

e das contingências às quais ele foi exposto no decorrer de sua vida. Por fim, o nível 

cultural visa à descrição de como culturas afetam e são afetadas pelos sujeitos, 
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punindo ou reforçando determinados comportamentos do repertório do indivíduo de 

acordo com algum valor ou forma de organização social. 

Posto isso, a AC não exclui totalmente afirmações como “seres humanos agem 

por instinto” ou “é a natureza humana agir dessa forma”, somente considera que tais 

respostas podem sofrer determinação de todos os níveis de seleção e que seria 

limitador considerar somente os aspectos filogenéticos na explicação do 

comportamento. Sem contar que, em alguns casos, comportamentos 

corriqueiramente considerados “instintivos” são mantidos e/ou causados por relações 

do sujeito com seu ambiente sociocultural durante a história de sua própria vida. 

A partir daqui serão elencados alguns conceitos importantes para uma análise 

comportamental. O primeiro como sendo o “comportamento reflexo”, comum a todos 

os indivíduos de uma mesma espécie e sem necessidade de aprendizagem. Um 

exemplo é a contração das pupilas em resposta à claridade do ambiente. Assim 

sendo, temos a primeira relação onde determinado contexto, que para os propósitos 

do trabalho chamaremos de estímulo (S), elicia uma resposta (R) no nosso corpo. 

Vale ressaltar que organismos que, por ventura, apresentassem contração pupilar 

diante de um ambiente mais claro, possuiriam maior êxito em termos de sobrevivência, 

já que a exposição prolongada ao sol poderia danificar permanentemente a visão 

dificultando a fuga, caça e outros comportamentos compatíveis com a vida. À medida 

que estes organismos tinham mais sucesso reprodutivo e chances de sobrevivência 

foi selecionado filogeneticamente um padrão comportamental inato de modulação 

pupilar presente em todos os sujeitos humanos com aparelho ocular sadio. 

Considera-se que o comportamento reflexo pode ser incondicionado ou 

condicionado. Um reflexo incondicionado é o tipo de relação que não carece de 

história prévia de aprendizagem, sendo comum a todos os organismos de uma mesma 

espécie, como por exemplo, a resposta de salivação de cachorros quando o estímulo 

comida entra em contato com sua língua. No entanto, parte dessas reações aos 

estímulos são construídas ao longo da vida de um sujeito, fazendo com que 

consideremos a relação comportamental como reflexa condicionada. Nesse caso, se 

junto com a comida surgisse um estímulo sonoro, que a acompanhasse diversas 

vezes, observaríamos o cachorro salivar diante do estímulo sonoro ainda que este 

não viesse acompanhado da comida. 

A depressão é um fenômeno multifacetado, assim sendo é importante analisar 

os aspectos respondentes, além do comportamento operante, ao passo que parte dos 
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comportamentos encobertos descritos como depressivos (p. ex. tristeza) são reflexos 

condicionados. Vale ressaltar que não necessariamente trata-se de uma alteração 

física inata da pessoa, somente considera-se que a questão fisiológica pode ser 

estabelecida por condicionamento reflexo diante de estímulos aos quais a pessoa foi 

exposta no decorrer de sua vida. Por exemplo, supondo que um sujeito se sente muito 

mal em um contexto social, é possível que tenha taquicardia e sudorese ao ser 

exposto à essa situação e a outras semelhantes. 

Existe, entretanto, outra relação que é relativamente mais bem explorada 

dentro da Análise do Comportamento, conhecida popularmente como 

“comportamento operante”. Na relação operante, uma resposta (R) é consequenciada 

pelo contexto de maneira a aumentar ou diminuir a probabilidade de ela ocorrer no 

futuro. Por exemplo, costuma-se estender a mão como sinal para que um ônibus pare. 

Dessa forma entende-se que a resposta (estender a mão) é consequenciada pela 

parada do ônibus de maneira a aumentar a probabilidade da resposta no futuro. Ou 

seja, a parada do ônibus aumenta a probabilidade de a pessoa estender a mão para 

utilizar o transporte público em ocasiões futuras. 

Entende-se que a consequência não retroage, ou seja, não afeta única e 

exclusivamente a resposta (aumentando ou diminuindo sua frequência) como também 

afeta o contexto que originou essa resposta. Dessa forma, pode-se considerar que 

certos estímulos antecedentes adquirem funções evocadoras para determinadas 

respostas do sujeito, assim sendo, tornam-se contextos prováveis para a ocorrência 

da resposta. Retornando ao exemplo do ônibus, entende-se que estender a mão é 

uma resposta do sujeito que é reforçada pela parada do ônibus, porém o ônibus 

(conseqüência) só irá parar efetivamente em locais específicos da cidade. Assim 

sendo afirma-se que o ponto onde o ônibus para serve como estímulo discriminativo, 

ou seja, como contexto que evoca a resposta (estender a mão) cuja consequência é 

o transporte parar. 

As consequências dessas respostas podem ser divididas em quatro conceitos: 

reforçamento positivo, reforçamento negativo, punição positiva e punição negativa. De 

maneira simples, reforçadores (sejam eles positivos ou negativos) aumentam a 

probabilidade da R ocorrer no futuro em condições similares, enquanto que a punição 

diminui a frequência da resposta. 

A principal diferença entre reforçadores positivos e reforçadores negativos é 

que o primeiro aumenta a frequência de determinada resposta acrescentando algo ao 
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ambiente daquele indivíduo. Por exemplo, supondo que Pedro namore, é possível que 

sua resposta de “chamar sua parceira para um encontro” seja reforçada positivamente 

pela presença de seu par na data e horário marcados. Assim, a aceitação do convite 

é uma conseqüência que reforça (fortalece) o convite de Pedro no futuro. 

Enquanto isso reforçadores negativos aumentam a frequência de determinada 

resposta que elimine um estímulo aversivo naquele contexto. Reforçadores negativos 

podem ser divididos em fuga e esquiva. Basicamente na fuga o estímulo aversivo já 

está no contexto, enquanto que na esquiva há uma situação pré-aversiva que sinaliza 

(levando-se em conta o histórico de vida do sujeito) que algo aversivo acontecerá. 

Vale ressaltar que ambos os reforçadores estão sujeitos a outro conceito na 

Análise do Comportamento conhecido como extinção operante. A extinção ocorre 

quando determinada resposta que antes gerava reforçadores, por alguma situação 

deixa de gerar tais consequências. Nessas situações o comportamento do sujeito 

sofre alguns efeitos como aumento da frequência das respostas, variação 

comportamental e aumento de respondentes eliciados (como sentimentos de “raiva” 

e “tristeza”) até que o comportamento retorne ao nível operante. 

Vamos supor uma situação onde um sujeito termina um relacionamento 

(considerando que a presença da parceira agisse como reforçador), é possível que 

em um primeiro momento aumente a frequência do comportamento de “pensar” na 

ex-companheira, seguido por variações como “ligar para ela”, “ir até sua casa”, 

“mandar mensagens por telefone”, assim como a eliciação de respondentes que 

podem ser descritos como “tristeza” e “raiva”. Caso as investidas de tal sujeito não 

resultem na volta do reforçador, é bem provável que os comportamentos reforçados 

pela parceira diminuam consideravelmente de frequência. 

Na punição positiva existe a diminuição da frequência do comportamento ao 

acrescentar um estímulo aversivo ao contexto do sujeito, enquanto que na punição 

negativa há a retirada de um estímulo reforçador positivo. O controle aversivo tem 

alguns efeitos colaterais. Segundo Moreira e Medeiros (2007) os efeitos são: eliciação 

de respondentes emocionais (p. ex., choro, tristeza, raiva), supressão de outros 

comportamentos além do comportamento punido, emissão de respostas 

incompatíveis com o comportamento punido (i, e., aumentando a frequência de 

comportamentos que evitem o contato com a estimulação aversiva), contracontrole 

(sujeito emite respostas que impedem o controlador de exercer influência sobre seu 

comportamento). 
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Vale ressaltar também o conceito de operação motivadora. Grosso modo, o 

conceito se refere às condições de privação e saciação que interferem no valor da 

consequência gerada, na probabilidade da resposta vinculada a esta consequência e 

à estimulação discriminativa que geralmente acompanhou a resposta e, por 

conseguinte, a consequência.. Um indivíduo que acabou de se alimentar dificilmente 

responderá de maneira positiva ao ser convidado para um banquete. Dessa forma 

tanto a estimulação “ser convidado para um banquete”, como a resposta de “ir ao 

banquete para comer”, cuja consequência poderia ser o alimento exercerão pouca 

influência sobre o indivíduo. 

Além disso, um conceito principal para a formulação deste trabalho é o de 

“comportamento verbal”. Este comportamento operante difere de um operante não-

verbal, pois não mantém relação mecânica entre a resposta e a consequência gerada 

no ambiente. Assim sendo, entende-se que o comportamento verbal necessita de um 

ouvinte especialmente treinado em determinada comunidade linguística para manter 

a resposta do falante. Por exemplo, Marcela necessita de água (operação 

motivadora), ela poderia dirigir-se ao bebedouro e encher um copo, sanando a 

condição de privação que originou sua sede ou requisitar à um ouvinte com os dizeres 

“poderia pegar um copo com água?” e sanar da mesma forma a condição caso o 

ouvinte tenha sido treinado para compreender tal verbalização. 

Importante ressaltar que a topografia da resposta (a “forma” como a resposta é 

emitida) não é essencial para definir se tal comportamento é ou não verbal. 

Retornando ao exemplo, se Marcela tivesse gesticulado em direção ao bebedouro e 

o ouvinte compreende-se que se trata de um pedido, ainda assim seria considerado 

um comportamento verbal, mesmo que não seja uma verbalização propriamente dita. 

Skinner elencou sete operantes verbais, são eles: mando, tato, ecoico, 

transcritivo, textual, intraverbal e auto-clítico. Os estímulos discriminativos de uma 

resposta de mando são condições privadas relacionadas com estados motivacionais 

e afetivos (MATOS, 1991) do sujeito. O comportamento de Marcela pedir um copo de 

água diante de uma condição de privação exemplifica um operante verbal de mando. 

Quanto ao operante verbal “tato”, Skinner define a condição antecedente como 

não-verbal e constituída basicamente pelo meio físico (os eventos, objetos e 

acontecimentos). Por exemplo, uma criança ao ver uma boneca pode falar “boneca” 

e ser reforçada pelos pais ao descrever o objeto observado de tal forma. 
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Vale ressaltar a importância tanto do mando quanto do tato neste trabalho ao 

passo que da mesma forma que aprendemos a verbalizar características de objetos 

também aprendemos a nos descrever através de condições semelhantes. Assim 

sendo, sujeitos com depressão também aprendem a verbalizar “sou um inútil” ou “me 

sinto triste” devido ao seu histórico de reforçamento em condições semelhantes à que 

uma criança aprende a verbalizar “boneca”, posto que em ambos os casos o 

aprendizado de um estímulo não-verbal depende de uma comunidade verbal que 

consequencie diferencialmente a resposta do falante. A diferença entre os dois casos 

é que em uma situação temos um antecedente de características públicas (boneca) 

enquanto de outro temos um antecedente com um componente encoberto. 
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3. HIPÓTESES E MODELOS EXPERIMENTAIS SOBRE A DEPRESSÃO NA 

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO 

 

Na literatura da Análise do Comportamento, algumas contingências de 

reforçamento que são associadas com comportamentos típicos de sujeitos 

depressivos são bem conhecidos pelos analistas do comportamento. Uma dessas 

contingências é o fenômeno do desamparo aprendido (i. e., a diminuição da 

responsividade do sujeito em relação ao meio), porém há controvérsias se tal padrão 

comportamental de fato caracteriza o que tem sido descrito como instâncias da 

depressão (Ferreira e Tourinho, 2013). 

Segundo Nico e Leonardi (2016) citando Ferster (1973), um dos aspectos 

principais desse transtorno é a diminuição de contingências de reforçamento positivo 

devido à baixa densidade de reforçadores no ambiente. Em contrapartida há um 

aumento do repertório de fuga e esquiva (p. ex., isolamento social). Estudos 

posteriores aos de Ferster comprovaram tais afirmações (Lewinsohn, 1974, 1975; 

Lewinsohn e Libet, 1972; Lewinsohn et al, 1976), onde se acrescentou que não 

somente a baixa densidade desses reforçadores eram a causa dos comportamentos 

tidos como depressivos, como também o fato dos reforçadores não serem diretamente 

contingentes à resposta do indivíduo. 

Vale ressaltar que existem outros conceitos conhecidos pelos analistas do 

comportamento que podem ser considerados ao falar sobre depressão. Sujeitos com 

um histórico de punição são mais propensos a apresentarem comportamentos 

depressivos (p. ex., o responder como fonte de auto-estimulação aversiva, 

contracontrole e respostas incompatíveis). Por outro lado, a extinção operante tem 

alguns efeitos que se assemelham ao quadro depressivo (p. ex., respostas 

emocionais de raiva e tristeza). Tanto a extinção operante quanto a punição são 

conceitos focalizados por analistas do comportamento no passado, como 

contingências pertinentes no estudo da depressão (Ferster, 1973, 1979; Dougher e 

Hackbert, 1994). 

Além disso, outro modelo experimental que tem relação com a depressão, além 

do modelo de desamparo aprendido, é o CMS (Chronic Mild Stress ou Estresse 

Crônico Moderado, em tradução livre). Neste modelo os sujeitos experimentais são 

expostos à estressores apresentados de maneira crônica e alternada. Os estímulos 

são considerados moderados, pois o efeito só é observado com o conjunto e não com 
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cada estressor de maneira isolada (Pereira e Sério, 2010). Na literatura os resultados 

descritos têm relação com a diminuição da ingestão e preferência por substâncias 

doces, algo que foi estabelecido como reforçador antes do início do protocolo de 

estressores moderados. Essa diminuição de sensibilidade ao reforçador tem relação 

com a depressão se considerarmos que o sujeito que não é sensível aos reforçadores 

do seu contexto pode desenvolver comportamentos tipicamente conhecidos como 

depressivos, conforme foi descrito nos parágrafos anteriores. 

Por fim, um conceito pouco explorado na literatura a respeito da depressão tem 

relação com o comportamento verbal (p. ex., reclamações, insultos autodirigidos e 

autocríticas constantes) e como o controle pode ser exercido pelas palavras, 

expressões e gestos arbitrariamente selecionados pela comunidade verbal do sujeito. 

Um estudo realizado por Dougher, Hamilton, Brandi, Fink e Harrington (2007) 

investigou como relações arbitrárias de comparação podem afetar a função dos 

estímulos. No experimento os estímulos A, B e C foram relacionados arbitrariamente 

da seguinte forma: A como sendo o menor, B como sendo mediano e C como sendo 

o maior. Os três tinham as mesmas propriedades físicas, o que significa que a 

comparação foi estabelecida de forma arbitrária pelos pesquisadores. 

Em seguida o estímulo B foi diretamente pareado com choque e após 

sucessivas apresentações do estímulo, os pesquisadores mediram os efeitos 

respondentes eliciados (condutância galvânica da pele) concluindo que esses 

variavam de acordo com a relação previamente estabelecida. Assim sendo, C adquiriu 

propriedades aversivas de maior magnitude que B, mesmo não sendo pareado 

diretamente com o choque. Com isso os pesquisadores concluíram que comparações 

feitas pela nossa comunidade verbal alteram a forma como sentimos os estímulos 

ambientais, alterando os nossos comportamentos, mesmo que as comparações não 

tenham relação direta com a intensidade do estímulo. Tal achado torna consistente a 

hipótese de que experiências ruins ou traumáticas e seus correlatos verbais podem 

ter efeito ampliado na vida dos sujeitos, deprimidos ou não. 
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4. MÉTODO 

 

O primeiro objetivo deste trabalho é a revisão da literatura a respeito da 

depressão levando em conta como a Análise do Comportamento interpreta este 

fenômeno, principalmente nas variáveis que controlam o comportamento verbal dos 

indivíduos afetados.  

 

4.1. Revisão Bibliográfica 

 

4.1.1. Seleção de Fontes 

 

Para se alcançar tal objetivo utilizou-se o livro de Nico e Leonardi (2016). Esta 

opção foi feita, pois esta é uma publicação brasileira recente que faz referências às 

pesquisas importantes sobre o assunto. Dessa forma também partimos das 

referências destacadas pelos próprios autores para revisar os achados da Análise do 

Comportamento sobre a depressão. 

Outro meio para alcançarmos este objetivo foi através de buscas em periódicos 

brasileiros tais como a REBAC (Revista Brasileira de Análise do Comportamento), 

RBTCC (Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva), Perspectivas em 

Análise do Comportamento e Acta Comportamentalia. Os periódicos foram 

selecionados por serem os mais conhecidos dentro da Análise do Comportamento no 

Brasil e no caso da Acta Comportamentalia, ainda que seja de origem estrangeira, por 

aceitar publicações na língua portuguesa. Abaixo descreveremos as missões das 

revistas para fins de análise na seção de Discussão. 

Segundo o site da REBAC (2017): 

 

“A revista visa a publicação de artigos teóricos, análises conceituais, 
relatos de pesquisa pleno e breve”. (REBAC, 2017) 

 

A missão da RBTCC (2017) é: 

 

“Publicar artigos com abordagem comportamental, principalmente, 
mas não somente, baseados na Análise do Comportamento. São 
aceitos artigos com conteúdo experimental, conceitual e aplicado em 
quaisquer áreas do conhecimento ou da atividade humana”. (RBTCC, 
2017) 
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Segundo o site da Perspectivas em Análise do Comportamento (2017): 

 
“[...] Objetivo [da revista] é publicar artigos originais, relacionados ao 
behaviorismo radical e à análise do comportamento, com destaque 
para análises sobre o desenvolvimento histórico, filosófico, conceitual, 
metodológico e tecnológico da área. São aceitos para publicação 
estudos teóricos, estudos experimentais básicos e aplicados, revisões 
da literatura (revisões sistemáticas e meta-análises), relatos de 
pesquisa histórica, resenhas, cartas ao editor e notas técnicas.” 
(PERSPECTIVAS EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO, 2017). 
 

Por fim, a revista “Acta Comportamentalia” (2017): 

 
“Constitui-se uma revista internacional focada na publicação de artigos 
originais sobre Análise do Comportamento nas principais línguas 
latinas: castelhano, português, francês e italiano”. (ACTA 
COMPORTAMENTALIA, 2017, tradução nossa) 

 

Primeiramente buscou-se o termo depressão através da própria plataforma de 

busca disponibilizada pelo site, em seguida buscou-se por “comportamento verbal” e 

por fim, na ausência de resultados nas duas primeiras situações, foi feita a busca por 

“transtorno depressivo maior”. 

Foi feita uma breve leitura do resumo dos artigos em busca de 

correspondências entre depressão e comportamento verbal tanto nas palavras-chave 

do artigo quanto no próprio texto. As informações dos textos que se encaixavam nos 

critérios desse trabalho foram inseridas em uma planilha e os dados foram 

organizados conforme apresentado na seção de resultados. 

 

4.2. Formulação de parâmetros verbais clínicos do transtorno 

 

Para alcançarmos o segundo objetivo — a formulação de parâmetros de 

comportamentos verbais dos sujeitos com depressão — foram realizadas 13 

entrevistas com analistas do comportamento que atendem em clínicas e que possuem 

experiência igual ou superior a 3 anos. As entrevistas foram semi-dirigidas e 

compostas por um questionário de 12 questões. A pesquisa foi submetida ao Comitê 

de Ética e Pesquisa da UNIP, cujo número do parecer é 2.437.688 (Anexo 1). 

Foram feitas transcrições de trechos das entrevistas, categorizados em uma 

planilha utilizando-se como base as perguntas. Essas transcrições foram divididas em 

4 eixos principais de análise: “A importância da Psiquiatria em conjunto com o 
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tratamento psicoterápico”, “Alterações Não-verbais típicas da Depressão”, “Alterações 

verbais observadas em indivíduos depressivos”, “Manejos clínicos para o tratamento 

da depressão em Análise do Comportamento” e por fim, “Mudanças na frequência de 

indivíduos deprimidos nos consultórios”. 

A intenção do trabalho não é fazer uma análise quantitativa do que foi 

respondido por cada participante, considerando que a amostra é pouco significativa 

caso este fosse o objetivo. Busca-se elencar alguns pontos que são importantes para 

a Análise do Comportamento no estudo da depressão como fenômeno multifacetado 

e que atinge uma variedade de indivíduos de todas as idades. 
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5. RESULTADOS REFERENTES À REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos na revisão de literatura 

proposta nesta pesquisa. Utilizando-se a palavra-chave “depressão” como critério de 

busca na REBAC não foi encontrado nenhum artigo relevante para os propósitos da 

pesquisa, ou seja, não apresentava uma perspectiva Analítico-Comportamental da 

depressão. Dessa forma adicionamos a palavra-chave “Transtorno Depressivo Maior”, 

porém também sem resultados. Ao utilizar a palavra-chave “comportamento verbal” 

foram encontrados três artigos, porém nenhum que fale sobre depressão. 

 

5.1. Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva 

 

Na revista RBTCC (Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva), 

utilizando-se os mesmos critérios de inclusão, foram encontrados nove artigos, cinco 

utilizando-se a palavra-chave “depressão” e quatro sobre “comportamento verbal”. De 
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todas as pesquisas prospectadas na revista somente três falavam do comportamento 

verbal e sua relação com a depressão. 

Das pesquisas cujo foco é na depressão, quatro delas primeiramente 

descrevem o fenômeno (FERREIRA & TOURINHO, 2011; DOUGHER & HACKBERT, 

2003; PORTO, HERMOLIN & VENTURA, 2002; HERMOLIN, RANGÉ & PORTO, 

2000). Dois artigos continham uma perspectiva Cognitivo-Comportamental como base 

teórica (HERMOLIN, RANGÉ & PORTO, 2000; PORTO, HERMOLIN & VENTURA, 

2002) e enquanto a pesquisa de Hermolin, Rangé & Porto (2000) trata-se de uma 

pesquisa aplicada, Porto, Hermolin & Ventura (2002) fazem uma pesquisa básica da 

relação entre a depressão e estudos de neuroimagem. Ferreira & Tourinho (2011) 

realizam uma análise cujo foco é nas características sociais do fenômeno, levando em 

conta como processos de individualização da nossa sociedade contemporânea 

podem levar ao surgimento de repertórios comportamentais descritos como 

depressivos. Os autores ao discutirem sobre tais variáveis sociais da depressão nos 

oferecem um exemplo de um sujeito que perdeu o emprego. Supondo que este sujeito 

seja casado com uma mulher que foi criada em um meio social onde o parceiro deve 

sustentar a casa, é possível que dirija queixas constantes seguidas de insultos como 

“inútil” e “fracassado” ao marido desempregado. A partir desse momento é provável 

que o sujeito aprenda a descrever-se como “inútil” e “fracassado”. Essa relação 

explicita o caráter do comportamento verbal que é controlado por condições sociais e 

modela autodescrições que podem ser compatíveis com tatos comuns em indivíduos 

deprimidos. Ainda assim trata-se de uma pesquisa conceitual sobre o fenômeno da 

depressão 

Dougher & Hackbert (2003) apresentam um relato de caso onde foram 

realizados procedimentos baseados na ACT (Terapia de Aceitação e Compromisso) 

para tratamento dos comportamentos-problema. Os objetivos da aplicação da ACT 

para a cliente em específico foi a aceitação emocional, obter esclarecimento de suas 

metas e valores, e buscar atividades que dessem significado e enriquecessem sua 

vida. Utilizando-se estes critérios a conclusão do autor é de que o tratamento foi um 

sucesso, ainda que não se possa atribuir o resultado somente ao procedimento 

utilizado. Dougher & Hackbert (2003) ressaltam que não era intenção do trabalho 

avaliar se o procedimento tem resultados satisfatórios, somente exemplificar um 

tratamento analítico-comportamental da depressão. 



22 

Um dos aspectos levantados pelos autores sobre o comportamento verbal tem 

relação com as variáveis que controlam os tatos e mandos do sujeito depressivo. 

Dougher & Hackbert (2003) consideram que os relatos depressivos dos sujeitos estão 

sobre controle de operações motivadoras. 

O artigo publicado por Nóbrega & Britto (2017) trata-se uma pesquisa aplicada 

onde o foco é no tratamento de “comportamentos-problema” de duas pessoas 

diagnosticadas com depressão. Para avaliar os relatos dos clientes foram 

empregadas estratégias de avaliação funcional por observação indireta, observação 

direta e análise funcional em quatro situações: atenção, fuga de demanda, sozinho e 

controle. A intervenção incluiu o uso de reforçamento diferencial e extinção. Os 

resultados mostraram que reforçadores positivos (atenção social) e reforçadores 

negativos (fuga de demanda) controlaram os relatos depressivos dos sujeitos do 

estudo. Reforço diferencial e a extinção foram efetivos na diminuição de tais relatos, 

assim como no aumento da frequência de relatos positivos. As autoras não comentam 

em sua pesquisa se houve diminuição de outros comportamentos tidos como 

depressivos além dos relatos, tornando frágil o uso da manipulação relatada como 

tratamento único para depressão.  

Dividiu-se os artigos em 6 categorias de pesquisa, sendo elas: básica, aplicada, 

relato de caso, histórica, conceitual, histórico-conceitual. Dos artigos prospectados 

utilizando-se a palavra-chave “depressão”, dois artigos são pesquisas aplicadas, um 

relato de caso, uma conceitual e uma pesquisa básica. Conforme gráfico a seguir: 
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5.2. Perspectivas em Análise do Comportamento 

 

No artigo encontrado na revista Perspectivas em Análise do Comportamento, 

Ferreira et al (2010) propõem uma revisão do uso do conceito de eventos privados e 

apontam controvérsias e limitações na interpretação da depressão e da ansiedade 

quando é levado em conta somente variáveis internas do sujeito como causadoras 

dos fenômenos. Por fim discute a aplicação prática do conceito na terapia Analítico-

Comportamental. 

 

5.3. Acta Comportamentalia 

 

O primeiro artigo encontrado foi de Correia & Borloti (2011), onde é feita uma 

revisão de literatura sobre a depressão e sua relação com a condição das mulheres 

nas sociedades contemporâneas. A partir dos resultados obtidos deriva uma 

explicação do fenômeno utilizando-se da análise funcional de condições sociais às 

quais mulheres são expostas. Os autores chegaram à conclusão que determinadas 

condições como a gravidez, violência, e a posição social das mulheres são 

indicadores de contingência que mantém o comportamento depressivo. Ainda assim 

várias das situações apresentadas pelos autores não necessariamente se referem a 

mulheres e podem ser generalizadas para todos os indivíduos no mesmo contexto 

(como, por exemplo, a mudança para uma nova cidade ou o rompimento de uma 

relação). 

Campos, Prette & Prette (2014) aborda o fenômeno da depressão na população 

adolescente. Foi feita uma revisão de literatura pelos autores e a partir dos artigos 

encontrados realizaram uma análise baseado nas características bibliográficas, 

metodológicas e dos resultados obtidos. Cobriu-se um período de 22 anos (1990-

2012) onde foram encontrados no total 28 artigos, a maior parte composta por 

pesquisas experimentais, produzidas no exterior. A conclusão dos autores é de que o 

estudo apontou para uma necessidade de desenvolver pesquisas cuja temática seja 

o desenvolvimento e identificação das habilidades sociais que podem servir como 

proteção à depressão. 
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5.4. Referências do livro de Nico e Leonardi 

 

Na revisão realizada através do livro de Nico & Leonardi (2016), percebeu-se 

que boa parte dos textos contemplados pelos autores são de origem internacional, em 

sua maioria com o idioma em inglês. 

Ferster (1973) realiza uma análise da depressão onde são discutidos os 

critérios diagnósticos descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM) de um ponto de vista Analítico-Comportamental. 

Kanter et al (2004) descreve a história das conceituações Analítico-

Comportamentais do fenômeno e como tais intervenções podem ter falhado por não 

levar em conta dois fatores: a idiossincrasia (avaliação funcional do sujeito) e a falta 

de aplicações “in-vivo”. A partir disso os autores discutem dois modelos de 

tratamentos atuais para a depressão: a Ativação Comportamental e a FAP (Functional 

Analytic Psychotherapy, que em tradução livre seria “Psicoterapia Analítico-

Funcional”). 

Ao discutirem sobre a Ativação Comportamental os autores fazem uma breve 

menção em como o aspecto verbal é importante na terapia, ao passo que o 

profissional passa instruções que o sujeito deverá seguir para engajar em novos 

comportamentos fora da clínica. 

Segundo o artigo um dos motivos para a falha da Ativação Comportamental 

como um método eficaz da depressão se dá por conta de negligenciar a “aplicação in-

vivo” como descrita anteriormente. É um modelo que ensina o cliente a se 

autoanalisar, porém não estimula a observação do comportamento do cliente fora da 

clínica pelo terapeuta. 

Kanter et al (2005) também realiza uma análise funcional do comportamento 

depressivo onde os autores elencaram sete fatores que podem originar e manter a 

depressão como uma doença. Os fatores são: (1) falta de reforçadores contingentes 

à resposta do sujeito, (2) demasiadas contingências punitivas, (3) perda de 

comportamentos operantes efetivos que podem ser controlados por (4) reforçamento 

positivo ou (5) reforçamento negativo. Os últimos dois fatores considerados são: (6) o 

comportamento depressivo como uma falha em desenvolver comportamentos 

governados por regras ou excesso dos mesmos e (7) fatores ambientais que 

precedem a depressão podem ser vistos como operações motivadoras. 
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6. DISCUSSÃO  

 

6.1. Revisão Bibliográfica 

 

Observou-se a partir da revisão de literatura que os artigos cujo sejam 

depressão (resgatados a partir dessa palavra-chave) raramente englobam o aspecto 

verbal dentro de suas explicações. Nos principais periódicos sobre a análise do 

comportamento no Brasil, assim como em um periódico internacional que também 

aceita publicações em português, foram poucos os artigos que falam sobre a 

depressão. Podemos considerar que os que falam de depressão analisam de maneira 

superficial os aspectos verbais do fenômeno, realizando breves considerações sobre 

tais aspectos. 

No caso da REBAC podemos supor que as pesquisas envolvendo depressão 

dificilmente se enquadram no escopo da revista por se tratarem de pesquisas em sua 

maioria aplicadas ou relatos de caso, ao passo que a missão da revista não inclui 

esses dois modelos de pesquisa. Entretanto, há pesquisas relevantes para o estudo 

da depressão como a de Pereira e Sério (2010), porém não utilizam depressão como 

uma de suas palavras-chave, por isso a sua não-inclusão nos resultados obtidos 

anteriormente. 

Ainda assim a pesquisa de Pereira e Sério (2010) trata-se de um modelo 

experimental que descreve como reforçadores podem perder seu valor se o sujeito for 

exposto à estressores moderados de maneira alternada ou crônica. O modelo 

experimental é conhecido como CMS (Chronic Mild Stress). Percebe-se que 

possivelmente por ser uma pesquisa básica está dentro dos critérios de publicação da 

REBAC. 

A revisão realizada neste trabalho não exclui a possibilidade que as pesquisas 

sobre o fenômeno da depressão serem realizadas em outros periódicos cujo foco não 

seja somente na Análise do Comportamento, ainda que o artigo parta do Behaviorismo 

Radical como pressuposto teórico. Também não exclui a possibilidade da maior parte 

das pesquisas serem realizadas partindo de outro pressuposto teórico ou de outra 

área do conhecimento além da Psicologia, como Psiquiatria, Neurologia e 

Farmacologia como alguns autores ressaltaram. 

Além disso, boa parte das referências sobre o transtorno nos artigos 

encontrados, assim como no livro de Nico e Leonardi (2016) são de origem estrangeira 
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em inglês. Nico e Leonardi (2016) também focam sua análise muito mais nas variáveis 

culturais que influenciam no fenômeno da depressão do que nos aspectos verbais 

propriamente ditos. Ainda assim, consideraram alguns avanços na compreensão de 

comportamento verbal através da RFT. 

Os resultados da revisão bibliográfica corroboram a hipótese de que o 

comportamento verbal e sua relação com a depressão é um tema pouco discutido 

dentro da Análise do Comportamento no Brasil, o que justifica a necessidade de se 

estudar o fenômeno em sua complexidade para o avanço de tratamentos dentro da 

clínica, onde a relação é majoritariamente verbal. 

 

6.2. Formulação de Parâmetros Verbais 

 

6.2.1. A importância da Psiquiatria em conjunto com o tratamento psicoterápico 

 

Existe consenso entre os entrevistados que a combinação de psicoterapia e de 

medicações antidepressivas acompanhada por um profissional da área da Psiquiatria 

é um dos melhores tratamentos para a depressão. Essa concepção é compatível com 

a Análise do Comportamento e com o Behaviorismo Radical quando entendemos que 

a noção de sujeito para esse modelo filosófico, parte de um organismo e de seus 

caracteres fisiológicos que deve ser impreterivelmente compreendido a partir das 

relações travadas com seus ambientes ao longo da sua história. 

Dessa forma, o indivíduo deprimido apresenta um organismo com determinado 

desequilíbrio químico, muitas vezes atrelado a uma predisposição genética a isso, que 

pode ter sido desencadeado por vivências desse sujeito ao longo da vida. Em casos 

em que o produto dessa história acarreta o que chamamos de depressão, o tratamento 

farmacológico permite, por vezes, que o sujeito tenha condição de se engajar no 

processo psicoterapêutico, para que então possa compreender suas próprias 

motivações e conduta e aprenda novas maneiras de agir sobre o mundo. Em termos 

conceituais da própria Análise do Comportamento, as medicações alterariam 

operações motivadoras importantes relacionadas ao responder do sujeito deprimido, 

aumentando o valor reforçador de alguns aspectos do ambiente, fortalecendo a 

probabilidade de respostas historicamente vinculadas ao reforçador e potencial 

evocativo de contextos discriminativos. Por exemplo, um sujeito que antes de estar 

deprimido gostava de encontrar amigos para conversar, pode voltar a sentir interesse 
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na atividade, procurando esses amigos ou aceitando seus convites. Ao mesmo tempo 

a medicação altera o valor aversivo de alguns eventos, o que também torna 

compatível que o sujeito responda de forma mais bem-sucedida ao ambiente. 

Vale ressaltar que por “depressão” nós descrevemos um conjunto de 

comportamentos que foram selecionados na história do sujeito de acordo com as 

variáveis ambientais as quais ele foi exposto durante o decorrer de sua vida. Por isso, 

é importante que o terapeuta esteja atento; ainda que a medicação ajude no 

tratamento da depressão, ela não cria repertório comportamental novo. Isso significa 

que as variáveis ambientais e consequentemente o repertório limitado que tornam 

aquele sujeito depressivo continuam fazendo efeito. 

Outro aspecto importante trazido por um dos entrevistados é a facilidade de 

medicalização da vida e critérios pouco definidos do que é considerado patológico ou 

não. Uma das hipóteses para o excesso de medicalização pode advir de uma cultura 

onde tristeza não é aceitável, devendo ser eliminada a curto prazo. Uma das hipóteses 

para a não aceitação dos padrões comportamentais deprimidos, tais como baixa 

responsividade e motivação pode estar ligado a improdutividade e ao não 

cumprimento das próprias responsabilidades, condutas punidas em uma sociedade 

que privilegia o sucesso. Para o Behaviorismo Radical, os padrões comportamentais 

deprimidos, como quaisquer outros comportamentos, são evocados e/ou eliciados em 

determinado contexto dependendo das variáveis as quais aquele organismo está 

exposto somente e a medicação não alteraria o contexto que gerou aquela resposta.O 

aumento da incidência do adoecimento mental, ou seja, de indivíduos que apresentem 

comportamentos compatíveis com critérios diagnósticos, apontaria, possivelmente a 

variáveis culturais que reforçam ou punem alguns padrões sistematicamente. 

 

6.2.2. Alterações não-verbais típicas da depressão 

 

Como dito anteriormente, o que descrevemos como “depressão” é um conjunto 

de comportamentos selecionados em uma história de vida que em algum momento 

foram adaptativos, porém com o passar do tempo passam a causar problemas na 

relação do sujeito com o mundo, seja no âmbito profissional ou pessoal. 

Os conjuntos de comportamentos mencionados acima podem ser tanto verbais 

como não-verbais. Entre os comportamentos não-verbais percebidos por psicólogos 

na clínica podemos destacar: sono irregular, perda de apetite, choro, falta de energia 
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para compromissos sociais e até mesmo negligência nos cuidados pessoais. Vale 

ressaltar que ainda que alguns comportamentos possam ser observados diretamente 

na clínica (como choro, falta de energia e negligência), outros comportamentos só 

podem ser acessados através de descrições do sujeito (p. ex.: “não tenho dormido 

bem”, “não tenho vontade de comer nada”, “não quero sair para ir até a festa”). 

Dessa forma, é importante analisar a depressão como um fenômeno cujo 

comportamento verbal tem grande importância tanto para o diagnóstico ou hipótese 

diagnóstica, quanto para o tratamento, pois na clínica o psicólogo só tem acesso aos 

relatos do sujeito que o tipificam como depressivo. Através desses relatos deve propor 

intervenções que modifiquem não somente o que é dito em sessão como os 

comportamentos fora da clínica (P. ex.: o sujeito conseguir engajar em atividades que 

antes não eram prazerosas, manter relacionamentos saudáveis). 

Considerando que o comportamento verbal é um comportamento operante, 

sujeito então aos mesmos processos básicos que ele (SKINNER, 1957), 

eventualmente o relato de um sujeito (depressivo ou não) pode ser fortalecido em 

qualquer direção, mesmo que contrária ao seu comportamento não verbal correlato. 

Assim, um sujeito pode declarar melhora ao seu terapeuta, especialmente se a 

aprovação do mesmo for reforçadora, ainda que se sinta mal e apresente conduta 

semelhante ao início do tratamento fora da clínica. Quando o caso é muito grave a 

entrevistada “A” afirma que uma das estratégias é contar com o apoio de pessoas 

próximas ao cliente para checar a correlação entre os comportamentos fora da clínica 

e os relatos do sujeito em sessão. 

Para a entrevistada “RA” o que chamamos como depressão é um tipo 

específico de comportamento verbal, inclui um responder ou reagir verbalmente a 

própria experiência que é denominada como depressão. Inclui sentimentos, mas 

sentimentos dependem de repertório verbal. O comportamento verbal é produtor e 

produto das contingências e está sustentando o sofrimento psicológico, não existe 

sofrimento psicológico sem comportamento verbal. Existe sofrimento, dor (p. ex.: 

cachorro atropelado sente a dor física, o órgão está machucado, existe a aversividade 

imediata do ambiente, se aquilo for retirado através de analgésicos ou anestesia, 

acabou o sofrimento), não é o que acontece com um ser verbal, o comportamento 

verbal é a base do sofrimento psicológico, é o que produz e vira produto, como mais 

me percebo como “pobre coitado” (“quebrei o braço”, “por que isso acontece comigo”), 

eu estou de uma maneira criando um sofrimento verbalmente, o sofrimento não é mais 
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no braço quebrado (como no caso do cachorro) é esse e mais tudo isso verbalmente 

construído em uma cultura verbal. 

A partir disso, podemos argumentar que todos os comportamentos 

considerados depressivos são em alguma instância comportamentos verbais, pois só 

temos acesso a tais indícios dessa patologia a partir do momento que o sujeito torna 

público alguns comportamentos encobertos (P. ex.: se sentir desmotivado é um dos 

sintomas da depressão e indica um comportamento encoberto, tal comportamento se 

torna público através de frases como “não tenho vontade de sair de casa para fazer 

nada” e “não vai dar certo”). Assim sendo, entende-se que o psicólogo precisa treinar 

o repertório de tato do sujeito onde o comportamento encoberto (P. ex.: “se sentir sem 

energia/desmotivado”) sirva como estimulação antecedente para a resposta verbal (P. 

ex.: “eu estou desmotivado”). “RA” também levantou a hipótese que o “se perceber” é 

comportamento verbal, onde o sujeito só “se percebe” com determinado 

comportamento X, se em sua história de vida tal repertório verbal foi modelado pelo 

ambiente social, repertório às vezes deficitário em indivíduos deprimidos, conforme 

defendido por alguns entrevistados. 

 

6.2.3. Alterações verbais observadas em indivíduos depressivos 

 

Os entrevistados descrevem como alterações verbais: relatos de fracasso (“não 

está dando certo”, “eu não dou conta”), desmotivação (“nada faz sentido”, “não quero 

sair de casa”) e até mesmo ideação suicida (“a vida não vale a pena”, “seria melhor 

se eu estivesse morto”). Os exemplos acima são topografias comuns em sujeitos 

depressivos e dentro da filosofia da Análise do Comportamento não é cabível 

analisarmos somente essa topografia, ou seja, a forma como a verbalização aparece 

no contexto clínico, pois dentro desse modelo teórico, parte-se do pressuposto que 

essas emissões verbais são controladas pelo contexto social que reforçará ou punirá 

esses padrões. 

Dessa forma, devemos analisar as falas de um ponto de vista funcional e isso 

significa considerarmos o contexto em que é dito e quais consequências o terapeuta 

dispõe para modelar o repertório do sujeito e também as relações que o sujeito 

estabeleceu com o contexto social que tornam essas respostas prováveis. 

A depressão é um fenômeno multifacetado, dentro do modelo teórico da 

Análise do Comportamento, consequentemente as percepções dos entrevistados 
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diante dessa análise funcional do relato verbal variavam bastante. Alguns 

entrevistados acreditavam que o sujeito depressivo tem alguma contingência de 

reforçamento negativo que mantém determinada resposta, onde diante do relato “não 

quero sair de casa, estou me sentindo triste”, ele pode ser reforçado pelos colegas 

com um “tudo bem, não precisa sair de casa”, eliminando as condições aversivas das 

atividades de socializar, procurar emprego, etc. Outros entrevistados consideravam 

que dificilmente o sujeito teria esse tipo de relato reforçado, pelo contrário, seria 

punido com frases como “vamos lá, não tem motivo para ficar assim”, “isso é 

‘frescura’”, diminuindo consequentemente a frequência do relato “não quero sair de 

casa” do sujeito, porém sem modificar as condições aversivas associadas com esse 

“sair de casa”. 

Um dos pontos levantados pelo entrevistado que chamaremos de “R” é que 

quanto maior a acurácia com o que o sujeito com comportamentos depressivos 

descreve seu contexto, mais indícios ele terá de que está deprimido mesmo. A partir 

disso, podemos considerar que somente a modelagem de repertório de tato não seria 

o suficiente para o tratamento da depressão, pois poderia deixar o sujeito ainda mais 

sensível às condições aversivas do seu ambiente, sendo importante atrelar o treino 

de tato com outros manejos clínicos que serão discutidos na próxima seção. 

Dentro do conceito de Comportamento Verbal na Análise do Comportamento, 

podemos destacar dois operantes verbais que serão os focos deste trabalho: tato e 

mando. O tato é toda resposta verbal, vocal ou gestual cujo estímulo antecedente é 

não-verbal e a consequência é social, quando há correspondência entre o estímulo e 

a resposta, sendo essa correspondência arbitrariamente selecionada por uma cultura. 

Enquanto isso, mandos são respostas cujo antecedente é algum evento encoberto 

relacionado com estados motivacionais cuja consequência reduz a privação ou 

aversividade ligada atais estados. 

A maior parte dos entrevistados acredita que no contexto clínico sempre 

existem tatos distorcidos (mandos que a princípio parecem tatos), pois o cliente busca 

na terapia reduzir o estado afetivo que o levou até o psicólogo, como a ansiedade e o 

sofrimento que ele sente (p. ex.: relato como “eu não sei como faço para me sentir 

melhor” pode ter a mesma função que “me ensine a agir de forma a melhorar minha 

vida”). O entrevistado “D” comentou que diante de relatos como “não sou capaz de 

realizar essa tarefa”, “não consigo fazer isso” que aparentemente são tatos daquilo 

que o cliente observa das suas interações, pode existir também uma função de mando 
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como “não me cobre”, “não exija que eu faça isso”, diminuindo a aversividade que 

realizar determinada tarefa causaria. Isso endossa a afirmação de que é importante 

do terapeuta avaliar qual a função da resposta, pois conhecendo as variáveis 

controladoras do relato, é possível propor intervenções que modifiquem tal repertório. 

Ao ser questionado sobre aumento ou diminuição da frequência de tatos e/ou 

mandos, o entrevistado “F” informou que para saber se algo é maior ou menor, teria 

que partir de um padrão de “normalidade”. Esta é uma visão compatível com a Análise 

do Comportamento, pois este modelo teórico parte do pressuposto que não existem 

comportamentos-padrões de conduta e, portanto, não existe um conceito de 

“normalidade” que possa ser seguido por todos os seres humanos. O ponto central da 

filosofia da Análise do Comportamento é que os comportamentos são aprendidos 

conforme a história na qual o sujeito foi exposto ao longo da vida. 

Dessa forma, somente o aumento ou diminuição dos tatos e/ou mandos não 

necessariamente indicam que o sujeito tem depressão. É possível que um sujeito 

descreva acuradamente sobre seus comportamentos encobertos (“eu me sinto 

péssimo, porque...”), enquanto outro sujeito pode ter repertório de observação 

limitado, não sendo capaz de descrever as condições que o levou até o estado 

depressivo (“não sei por que me sinto assim”). Isso exemplifica o caráter multifacetado 

do fenômeno da depressão. 

O entrevistado “R” comenta que o termo “depressão” por si só é uma maneira 

curta para indicar mudanças pouco adaptativas no repertório do sujeito. Além disso, o 

repertório costuma ser limitado principalmente para a produção de reforçadores 

positivos, a consequência dessa ausência de repertório é um estado onde são comuns 

relatos de “nada que eu faço faz diferença” e “não sei o que eu posso fazer”. Dentro 

da Análise do Comportamento, podemos considerar essa limitação de repertório como 

uma condição do modelo teórico de Desamparo Aprendido, onde devido a um 

histórico de incontrolabilidade ao ambiente, ou seja, o reforço não necessariamente 

estabelece relações funcionais com a resposta do indivíduo, o sujeito acaba por não 

desenvolver repertório mais variado. 

Além disso, um ponto importante ressaltado pelo entrevistado “F” é que por 

condicionamento, as palavras exercem controle simbólico nas pessoas. A palavra 

“depressão” carrega um significado simbólico arbitrariamente selecionado pela cultura 

(como desânimo, ideação suicida, etc.), então quando o sujeito recebe esse 
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“diagnóstico” por pessoas próximas, pode vir a relatar “eu tenho depressão” ainda que 

não possua os critérios para essa classificação. 

Segundo os entrevistados, crianças e adolescentes possuem repertório 

limitado de descrições do ambiente social, não detalhando sobre suas emoções, sobre 

o que não gostam nos pais e principalmente indicam mais agressividade e menos 

anedonia/tristeza na forma de se posicionar. 

O entrevistado “R” formulou uma hipótese de que o motivo dessa agressividade 

advém de uma condição de extinção pela qual esses jovens estão passando. Diante 

da ausência de um reforçador, indivíduos entram em um processo conhecido como 

“extinção operante” e tal processo possui 4 etapas principais: aumento da frequência 

de responder, variabilidade comportamental, respostas emocionais e por fim, retorno 

ao nível operante, ou seja, retorno à frequência do comportamento antes dele ser 

reforçado. Para esses jovens é importante ficar atento a etapa referente às respostas 

emocionais (que pode ser a agressividade como descrita pelos entrevistados), pois 

indicam que aquele sujeito está em processo de extinção que pode leva-lo no futuro 

a deprimir. 

Além disso, outros entrevistados comentaram que crianças e adolescentes 

reclamam mais de como a vida é, de como as coisas são, o que pode indicar um 

aumento de frequência também característico da extinção operante. Não existe na 

literatura pesquisas voltadas para a depressão nessa população. 

Outro fator importante a ser considerado tem relação com a fase da vida do 

sujeito. Para jovens, devido a fase da vida e de padrões culturais, um compromisso 

social pode ter valor reforçador extremamente elevado e pode controlar de maneira 

significativa os comportamentos do sujeito, enquanto que para adultos pode não ter 

esse valor reforçador tão elevado. Idosos estão em outra fase da vida, onde muitos 

comportamentos que foram reforçados no decorrer de suas vidas deixam de ser 

possíveis devido a questões fisiológicas (p. ex.: correr na praça, andar de carro, 

trabalhar, etc.) e isso acaba por deprimir o sujeito também. 

 

6.2.4. Manejos clínicos para o tratamento da Depressão em Análise do 

Comportamento 

 

Um dos principais tratamentos da depressão apontados pelos entrevistados é 

a Ativação Comportamental. O primeiro modelo de Ativação Comportamental pode 
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ser traçado até Aaron Beck, fundador da Terapia Cognitiva (BECK et al, 1979), que 

incluiu intervenções comportamentais no seu tratamento para a depressão. Isso 

permitiu a Jacobson et al (1996) estabelecer as intervenções comportamentais por si 

só como um tratamento para o transtorno (KANTER et al, 2004). A diferença entre o 

modelo de tratamento conceituado por Beck daquele conceituado por Jacobson reside 

no referencial teórico que ambos adotaram para o tratamento (Terapia Cognitiva e 

Terapia Comportamental, respectivamente). Neste trabalho focaremos no modelo de 

Ativação Comportamental conceituado por Jacobson, pois este é o modelo utilizado 

pelos entrevistados cujo referencial teórico é analítico-comportamental. 

De maneira resumida, Ativação Comportamental consiste em incentivar o 

cliente a ter contato com reforçadores positivos através de atividades que serão 

passadas pelo psicólogo como “lições de casa”. Um ponto importante levantado por 

um dos entrevistados é que em certos momentos do tratamento é solicitado para a 

pessoa  que saia de casa “ainda que se sinta mal”, pois o ganho que sair pode 

gerar para essa pessoa pode ser maior que continuar em casa se sentindo mal. 

Para essa tomada de decisão o terapeuta analítico-comportamental utiliza outro 

conceito chamado de análise funcional, que discutimos anteriormente. A análise 

funcional indica para o psicólogo quais são as variáveis ambientais que controlam o 

comportamento depressivo do sujeito e através desse conhecimento, propor 

alterações nas respostas emitidas tanto em clínica quanto fora dela. É importante 

frisar que não basta somente a mudança nos relatos, e sim nos comportamentos fora 

da clínica que diminuam o sofrimento psicológico. 

A entrevistada “RA” afirma ainda que um dos aspectos que é percebido na 

terapia é que a pessoa pode muitas vezes se sentir triste ou angustiada 

constantemente (P. ex.: “eu sou uma pessoa triste”), porém parte do tratamento 

consiste na pessoa perceber que sente isso, mas que sente outras coisas também, 

se ver de maneira mais “ampliada”, de certa forma realizando um treino para torna-la 

mais atenta a outros comportamentos internos e externos além da própria tristeza. 

 

6.2.5. Mudanças na frequência de indivíduos deprimidos nos consultórios 

 

A maior parte dos entrevistados relataram que não perceberam mudanças no 

número de pacientes com depressão nos últimos anos, ainda que concordem que o 

aumento de frequência é um fenômeno bem descrito na literatura. 



34 

Informaram que houve aumento considerável do número de sujeitos ansiosos. 

A entrevistada “C” considera que uma vida muito ansiógena pode levar o sujeito para 

a depressão, onde tudo se torna tão aversivo que o sujeito não age mais sobre 

controle de reforçadores positivos e suas respostas giram em torno de esquivar ou 

fugir dessa estimulação aversiva, levando a situações onde o indivíduo “não quer mais 

sair de casa”, “não consegue sair da cama” e assim por diante. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Conforme dito anteriormente, a depressão é um fenômeno multifacetado e 

complexo, por consequência, as percepções dos analistas do comportamento 

divergem entre si sobre os diversos comportamentos dos sujeitos depressivos e as 

variáveis que os controlam. É um fenômeno que envolve tanto aspectos biológicos, 

como comportamentais e culturais, tornando o diagnóstico e tratamento um desafio 

para profissionais da área da saúde. 

A intenção desta pesquisa foi indicar um dos possíveis caminhos a serem 

tomados para a compreensão e tratamento do fenômeno, utilizando-se dos 

conhecimentos gerados em Análise do Comportamentos sobre Comportamento 

Verbal como referencial. Existem poucas pesquisas hoje que contemplem a 

depressão de um ponto de vista verbal e também que contemplem a realidade 

brasileira (considerando que a maior parte dos estudos são de origem norte-

americana que possui uma cultura e linguagem diferente da brasileira) do fenômeno, 

indicando a necessidade de novos estudos. 
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