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O presente trabalho apresenta a relação entre uma história de contingências em contexto 
coercitivo e depressão, bem como ampla gama de repertórios indesejados. Silvia (48), 
dona de casa, mãe de três filhos, casada há 32 anos, com casamento em crise, procurou 
psicoterapia por encaminhamento médico, após diagnóstico de depressão e fibromialgia. 
Filha de pai alcoolista e mãe que lhe fornecia diversas consequências aversivas, foi 
exposta a contingências aversivas intensas desde a infância. Tal tipo de contingência 
continuava em operação na vida da cliente na época da terapia. Silvia apresentava 
excessos comportamentais nos repertórios para controle de terceiros, dificuldades de 
discriminação, repertório de fuga-esquiva e contracontrole desenvolvidos sob controle de 
contingências severamente coercitivas, e dificuldades de engajamento no tratamento 
psiquiátrico. Os principais objetivos terapêuticos foram colocar a cliente sob controle dos 
efeitos da medicação, desenvolver repertório de engajamento no tratamento psiquiátrico, 
ampliar o repertório para discriminação das contingências operantes bem como para 
produção de reforçamento positivo dentro e fora do ambiente doméstico, e ensiná-la a 
consequenciar respostas desejadas e indesejadas de terceiros. Os procedimentos 
utilizados foram descrição de contingências, instruções, modelagem, explicações 
conceituais, extinção operante e treinos discriminativos. Os principais resultados foram a 
ampliação do repertório de engajamento no tratamento psiquiátrico, estabelecimento de 
comunidade social reforçadora fora do ambiente familiar e ampliação do repertório para 
produção de reforçamento positivo na relação com o marido. A cliente interrompeu o 
processo psicoterápico após aproximadamente oito meses, possivelmente sob controle 
de algumas análises que lhe permitiram discriminar os impactos de seus comportamentos 
sobre a contingência familiar e sobre sua própria vida, sinalizando para a cliente que ela 
produzia consequências para si quando se comportava e que algumas das contingências 
aversivas da cliente poderiam ser alteradas dependendo de como ela se comportaria, e 
das escolhas que fizesse. 
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