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RESUMO 

A Análise do Comportamento tem como objeto de estudo o comportamento 

humano, buscando entender como estes são aprendidos através da interação do 

homem com o ambiente no qual ele está inserido. Esta abordagem busca explicar 

que todo comportamento considerado “normal” e “anormal”, “saudável” ou 

“patológico” passa por um processo de aprendizagem, logo a depressão e tantos 

outros distúrbios são vistos como o excesso ou déficit de comportamentos que 

trazem algum prejuízo para o sujeito. 
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ABSTRACT 

The Behavior Analysis has as object of study the human behavior, trying to 

understand how they are learned through the interaction of the man with the 

environment in which he is inserted. This approach seeks to explain all behavior 

considered "normal" and "abnormal", "healthy" or "pathological" this approach goes 

through a learning process, so depression and so many other disorders are seen as 

the excess or deficit of behaviors that bring some loss to the subject. 

 

Keywords: 

Mental Illness- Behavior- Depression 

 

INTRODUÇÃO 

A Análise do Comportamento é uma ciência objetiva, que procura estudar 

fenômenos observáveis, dentre eles, o comportamento humano. Desse modo surge 

toda uma problemática com relação à concepção e definição do termo 

psicopatologia. Para Gongora (2003), a variabilidade comportamental das pessoas é 



fruto da aprendizagem, logo analisar o sujeito somente com base em suas 

características genéticas é o mesmo que limitá-lo a padrões de resposta específicos.   

Psicopatologia é um termo abstrato, que surge na literatura médica, 

proveniente da palavra patologia. A Análise do Comportamento desconsidera a 

visão médica, pois esta padroniza as psicopatologias. De acordo com Gongora 

(2003), em resposta aos conceitosmédicos sobre “doenças mentais” os 

behavioristas formularam um modelo alternativo, que buscava explicar que todo 

comportamento considerado saudável ou patológico passa por um processo de 

aprendizagem. Os autores explicam que, no modelo psicológico comportamental, os 

distúrbios são vistos como dificuldades específicas que uma pessoa apresenta 

dentro de seu contexto social, sendo assim o conceito de normal e anormal é 

relativo, variando de acordo com cada cultura. 

 Para Banaco (1999), a Análise do Comportamento, através de métodos de 

estudos experimentais, busca compreender as variáveis de controle do 

comportamento em questão, descrevendo causas e efeitos, bem como possíveis 

formas de modificação desses comportamentos. Afirma que, o modelo 

comportamental analisa o sujeito como único, baseando-se em suas relações 

comportamentais com o ambiente em que o mesmo está inserido, pois, acredita-se 

que se modificadas as variáveis, os comportamentos também o serão.  

Assim, faz-se necessário analisar qual a função mantenedora do 

comportamento dito como problema, pois só a partir da identificação de uma relação 

de contingência, será possível planejar uma intervenção específica, que atenda a 

necessidade do indivíduo. Gongora (2003), afirma que os comportamentos são 

funcionais e que suas consequências ambientais são as responsáveis pela 

ocorrência dos mesmos. Ou seja, a função de um comportamento está relacionada 

àquilo que está fazendo com que uma resposta volte a ocorrer. 

Para melhor compreender a visão analítico-comportamental sobre as 

psicopatologias, fez-se necessário a escolha de uma psicopatologia específica, 

portanto, o foco deste trabalho será a depressão. Segundo DSM-V (2014), a 

característica comum dos transtornos depressivos é a presença de humor triste, 

vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam 

significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo. 

 

 



OBJETIVO: 

O presente trabalho objetiva compreender como a Análise do Comportamento 

entende as psicopatologias e quais as classes de comportamentos característicos 

da depressão; além de buscar entender qual a visão da Análise do Comportamento 

a respeito das “doenças mentais”. 

 

METODOLOGIA: 

A presente pesquisa é do tipo bibliográfica, onde utilizaram-se materiais 

específicos sobre depressão, psicopatologia e análise do comportamento. De acordo 

com Severino (2007, p.122), “a pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir 

do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses, etc.”. 

 

RESULTADOS: 

Conforme dito anteriormente, a Análise do Comportamento entende as 

psicopatologias como sendo doenças relacionadas ao comportamento, logo a 

depressão é caracterizada tendo como base os comportamentos comuns emitidos 

por pessoas que receberam o diagnóstico de transtorno depressivo. De acordo com 

Cavalcante (1997), a depressão deve ser compreendida segundo uma perspectiva 

analítico-comportamental, como um conjunto complexo de comportamentos e um 

padrão de interação com o ambiente.  

Não basta apenas identificar os comportamentos específicos de uma pessoa 

com depressão, é necessário entender por que esses comportamentos estão 

acontecendo, ou seja, compreender a função dos mesmos. Abreu (2006) afirma que 

para compreender as mudanças do comportamento do paciente é preciso analisar 

as variáveis que se instalam e mantém emoções de ansiedade, depressão e 

inquietude ao longo da vida do sujeito, o que pode ser conseguido com a 

especificação das contingências “depressoras” podendo-se também, mapear os 

eventos antecedentes e consequentes. 

Segundo Fester, Culbertson e PerrotBoren (1977), uma pessoa deprimida 

apresenta altas taxas de comportamentos de fuga e esquiva de estímulos aversivos. 

Esses comportamentos são apresentados como queixas, pedidos de ajuda, 

apresentando também redução na frequência de comportamentos mantidos por 

reforçadores positivos. Entende-se que ao isolar-se ou queixar-se, por exemplo, a 



pessoa com depressão pode estar interrompendo ou evitando entrar em contato 

com situações aversivas para elas 

Além dos comportamentos de fuga e esquiva, é possível perceber que há 

falta de comportamentos reforçados positivamente no repertório de pessoas com 

depressão. De acordo com Cavalcante (1997), os sintomas da depressão incluem, 

principalmente, diminuição de interesse em atividades cotidianas, distúrbios de 

apetite e do sono, fadigas, agitação, perca de energia, sentimento de inutilidade, 

dentre outros. Todas essas características relacionam-se a falta de estímulos que 

tragam alegria e/ou prazer a vida desse sujeito, logo falta de reforçadores positivos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Após as pesquisas, foi possível compreender que, para a Análise do 

Comportamento não se faz necessário explicar as psicopatologias utilizando-se de 

termos mentalistas, pois excluindo-se qualquer tipo de dano fisiológico no sujeito, as 

mesmas podem ser explicadas através do paradigma operante estímulo-resposta-

consequência. Assim, entende-se que os comportamentos que caracterizam a 

depressão e tantas outras “doenças mentais” ocorrem devido à interação do 

indivíduo com seu ambiente.  

Conclui-se ainda que há poucos estudos e bibliografias relacionadas à 

psicopatologia comportamental e à depressão na literatura da análise do 

comportamento. Por ser uma doença que permanece atual, que vem acometendo 

pessoas de diferentes faixas etárias, se faz necessário uma melhor compreensão 

dos assuntos de modo a integrar a bibliografia específica dessa área, servindo de 

auxílio de pesquisa para profissionais da área da Psicologia, bem como para o 

crescimento acadêmico dos futuros psicólogos. 
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