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3. UM ESTUDO EXPLORATORIO DA APLICABILIDI\DE SOCIl\LME~,;TE RELE 

VANTE DO BEHI'WIORISMO RADICAL 

3.1 - A aplicabilida de: conside r aç6es crIticas gerais; d21~ 

mitaçã o dentro do quadro de refer~nciá skinneriano; 
------~~----------~~-~--~--~-----------------------------

contextualiz a~~o acad~mica preliminar 

A prop6s ito do teor das Gltimas consideraç6e s por pa~ 

t e de Skinne r acerca das di fi c u ldade s polI ticas, econômicas e 

anti-utópicas ou ide ológicas para a s e l eção· e/ou p lanejamentc 

das prática s·cultura i s , transcri t as ao f inal do capít lo prece -

dente, torna-se r e l e v a nte traze r ainda a foco mais dois art igos 

da colet~nea Be yond ~he puni~ive ~6~ie~ y (Whee ler, 260) , de a~ 

toria r~spectivaménte dos' Cient~stas polIticos Denni s Pi r ages 2. 

Fred Neal. O primeiro deles , Pirage s (1 4 3) r considerando a C 2 

r acterIstica instabi lidade da sociedade contempor~nea ~ determi -

nada em grande parte pe lo f a·to de que "o poder a quisi ti vo pe~ 

manece concentrado n as mãos de muito poucas pessoas ", julga que 

por iS 50"os aspectos sociai s e polIticos da mens ager.1 de Ski n-

ner são agora tão import~ntes " (p. 59 ) . Ape sar de s se crédi "co 

inicial, entretanto , Pirages confronta a empres a skinnerian a 

com dificuldade s quase insuperáveis , colocando-as nos 'seguintes 

termos desafiadores: 

A .6o~ieda.de i ndU.6~Jtia.l ~on.6i.6t e ·em un1Cl tILal11c"( e.x.tJtellla

m en~e ~o mplexa de ILelaç~e.6 .6o~ia.i.6 , e mui~o do ~ompo~ 
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tam ento ~ocial ~ m~diado p o~ out~o~ i~vi~ Zvei~ , E ~

b o~a , S~~nne~ pp~~a manirula~ 6acilmente a~ conting~~

cia~ que gov e~nam o compo~tamento animal em ~eu lab: 
. .' . 

~atõ~J...o , d ete~mina~ a e~ ,t~utu~a de ~e60JLç,ameJlto~ e" 

uma ~ociedad e ~eal ~ uma ta~e6a p~oibitiva. Oe~tud : 

anco~adc:: 

ape l'lCt~ e~ ca~ ~ CLm ente CO/1l eç,o u, e a intei~a q ue~ tão ri :. 

o~ganizaç,ão de tentativa~ pa~a modi6ica~ o compo~.:t,~ 

mento humano pe~manece no ~eino da 6icç,ã o cientZ6i ca . 
(Pirages , 143, p. 60 ) 

E , mais adiante , explicitando um diagnó stico amplamente compar~ 

tilhado pelos cientistas soci ais em geral: 

A~ contingincia~ pela~ quai~ o compo~tamento humanb ~ 

mo ldado e~tão embutida~ em in~tituiç,5e~ ~ociai~ . P: 

4a modi6ica~ o compo~tamento coletivo , a~ in~titui-

ç,5 e~ qu~ model~m e~~~ compo~:tamento devem ~e~ co~~e~
po ndentemente a.lte~ada~ ·, · Qualqu·e~ pad~ão de com po ~:t=-

-mento e~peJLado que ~e totLl1e J/i n~tLtucionaLL zado J/ e . 

p o~ de·6i l1Á.ç,ão,di{lcil de n1(Lda~. ( Pirages'~ 143 , p.6 3 

Dado tal diagnós·tico social,. e embora mantido o a preço pe l a p~ 

sição skinneriana , Pirages não pode f urtar-se a um prognóstic~' 

implícito éonsequentemente negativo:. 

A m en~agem ~ocial no li v~o ,de S ~inne~ 

o 6e~ece uma int~oduç,ão ao~ p~incipai~ 

que ~e de6~onta o homem do ~~culo XX, 

~ o po~tuna , L 

p~o blema~ con 

Seu ,t~abalh: 

to ca um ne~vo mu~to ~ en~Z v el na no~~a ~o ciedade . Um~ 

na zoavelme nte e6etiva tecnologia do comp ontamento e~ . 
t~ atualmente 6endo d e~involvida, 'm a~ nõ~ temo6 um me 

do exce~ ~ivo de ~econh ec~ -l~ eapnoveit~ -l a pana 
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b e..m C.OlnLLnl . Há ai l1da uma gl1.avtd e. quavt,t'<'dade. de. d e..6c.o~ 

6'<'(1nça pal1. a c. om a modi.6.{.c.a.çao do c.ompOl1. ,tcLme.n,to e.m g~ 

l1.af.., ~ pal1.a c.om a apf...i.c.açao d e.6.6 a.6 :t ê. c.vt.< c.a.6 ao.6' p/tE,. 

bf..ema.6 .6 o c. i. aJ...6 e.m pal1..t.<. c.uf.. al1.. (Pirages , 143, p . 70) 

o o utro cientista pol itico l embrado no in icio deste 

capi t ulo, Neal (137) r que -- como participante do já referido 

simpós io promovido em 1 973 pelo Ce.n :te..l1. 60/7.. :th.e.. S.tudy 

De.moc.l1.a:t.<.c. I 11.6:ti:tu:t'<'on.6 . - poderia contribuir p ara a explicit~ 

ç~o do problema dá aplicabi lidade do behaviorismo radical aos 

as suntos humanos , mo s tra-se ainda mais c~ptico ou desaf iador 

que o primei ro. Al gumas de s u as dec l araç6es apresentam mesmo 

um c ará t er crucia l ' em r e l ação aos propósitos do presente tra-

' b a l ho: 

De. 6a:to, ' a aU.6 ~n c..<.a d e. 'qua.<..6qu e..l1. .6ug e..6:t~e...6 pal1.a a 

ap f...Lc.a bJ..f..'<'dade.. ,da "a60l1.da.gem d e. S[z'<' nn e..l1. " ao hom e..m e.. 

li .6oc..<.e..dade.. 60.<. , pci.l1.a mim, o a.6pe..c.to r, lCL'<'.6 · .6Ul1.pl1.e..e.n

d e..I1:te.. d e.. §.e..yo nd Fl1.e..e..dom al1d Di.g 11-<.:ty . A e..nunc..<.açã.o de. 

um c.o nc.e..<.,to e.. a .6ua popufal1..<. zação pode..m , pOl1. e.. f.. a.6 

pl1.ôpl1..<.ati , .6 e.l1. .6.<.gnJ..6.<.c.a:tiva.6 . A na f..:ta de.. e . .6pe..c.'<'ü.<.c.E: 

ç~ e...6 d e. apf...<.c.a b'<'f..'<'dade.. e.m ] e.. yo nd Fl1.e.e..dom and VJ.. gn.<.,tlj 

nã.o ne..ga , pOl1.:tan:to, n e..c.e...6.6al1..<.ame.vt:te.. o .6 e.. ~ 

mo que.. Á-.6.60 pO.6.6a f..J..m.<..tal1. .6 ua u.:t'<'-f.. Á-dad e. . 

l1.ame..n:te.. a ap f.. .<.c.a6'<'f..Á-dade.. , a po.6.6.<.bÁ-f...<.dad e.. 

vaf..o l1. , me..i. 

f1 cL.6 .6 e..gu

de.. apf...<.c.a-

b'<'f..'<'dade.., d e. uma :te..ol1.Á-a .6oc.Á-af.. :te..m qu e. e...6,tal1. e.vtvol

v'<'d a e.m quaf.. que.l1. c.o l1.6'<'de..l1.ação da :te.ol1..<.a . (Neal , 137 I 

p. 171 ) 

N~a l esc l are c e ai nda que , em funç ã o dessa primei ra impre ssão 
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~u dio~o~ do ~ociall~mo> incluindo ce~~o~ m a~ xi~ta~ , 

:te.m quu, t.<.onado lle.. l.ô-ôo , nao eLita.6e,l(!. ce~ia e II~ eno~ç.!!: 

!Lia " nOLilndlvZ du o-ô " a e.xata e-ô p e.cie d e compo~tamen

to - il1dividua .e.l.ô,t.a ao lV1V' ~1.J de o~i e V1tctdO ,"Ja~a o 

g ~uro - qu e o ~l<5tema e..J.) ta~la te.ntaVldo f)Up e,"c~'L. (Neal, 

137, p. 17 4) 

Não obstante , e ssa mesma s uspeita d e que Nea l nao te ~a real-

~ent~ dado a devida impo rt~ncia ao princIpio skinne r i ano d e 

"tornar presente s as cont ingências futuras" acaba po r se im-

por , face ao imediato pros seguime nto da passagem precedente : 

Vladi~i~ Ba~a~lc , o lZde~ comunl-ôta iugo~l~ vo . a4gu-

mevd:ou que padlLõ'e.ô de. comp o~tame.11t o que til1 :lcun um 

eneito em um, " ambiente c apltct-tl.óta" te~lam éLHI ene.~ 

.to din eJLe:nte 'em ' Wll " am6 .i. eVl t e <5oc{ali.6ta" . Pode .6e~. 

Tal v ez p~ovav el)JHú1te . Mct~ qLLeo pJLo6lema }:J c's.6 a ~e~ 

coloc ado ~evela a nece.6~idade de lida~ com zl e em co 

n ex~o cóm uma te6~l a ~e enge0ha~ia ~oclal c 'mo a de 

SfúVln efL . (Neal , 13 7, p . 1 7 4 ) 

Sobre esses julgamentos de Nea l ~cerca da apl icabili 

dade do sistema skinneriano , ,cabe aqui ressalvar que e le le 

vantou ' u~a que stão importantIssima , ma~ não ,vislumbrou os ca 

minho s , àinda incip i entes porém j á aber tos, para sua solução 

pe lo b ehaviorismo radical . Trat~-se da orientação d a ativ ida 

de apl icada desse si~tema para a exp loração das possib1lidades 

de modificação do comportamento v erbal, sobrê o qua l s e baseia 

o processo de codific~ç ~o ' das regras ~5cio-culturais, em suas 
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negativa , voltou-se ansiosamé nte para o livro iciediatamente an 

terior de Ski,nner I Co n;t,{.11.,9 e.nc.ie..6 o fi lL,e.i.n t OjL~e.me.Yl;t (219), esp~ 

r ando encontrar 'alguma indicação acerca de como sua teoria p~ 

deri a ser usada para prodüzir as condições utópicas que ele 

asseverava como possíveis. Eis o que resultou disso, em suas 

~ióprias palavras: 

Novam e.Yl;te. , e.u fiJ..queJ.. de..óapoVl;tado . Emb oJta e.le. ap,'1.i 

.óe.n;te. e.m de.;talhe..ó maJ...ó a~ad~mJ..~o.ó algo do ,;tJtabalho 

~xpe.Jtim e.n;tal ~ubja~eVl;te. ao ~on~eJ..;to ge.Jtal, e. lJ..de. 

~om o plLOpJtJ..O ~o VI ~e. .. L;to de. u))]a mane.iJt a um ;taJ1;to maJ...ó 

ampla, nada ê di;to ou .6ugvLido .6obJte. ~011l0 pod e JtZ.amo,~ 

ui.J..lJ..zã-lo e.m ;te.Jtmo.ó do ambie.vl;te. .óo~J..af. S-imple..óme...!! 

;t e. 110.ó e: d,f..;to, 

mo.ó fiazê ":'lo . 

em ambo.ó o.ó ' .tJwbalho.6 , qu e. VlO.ó 

(Neal , 137, p. 171) 

Em principio, nao se ~oderia sequer suspeitar aqui 

que Neal t enha passado por alto a ~roposta de Skinner de arran 

jar contingências de reforço imediatas e pessoais c apazes de 

conduzir às consequências desej áveis a longo prazo' e em 'larga 

escala' social. A apreensão do sentido de tal proposta por 

Neal , bem como o julgamento de sua ifisuficiência, são ilustra 

dos na ~vocação que el~ fa z do seguinte paralelo histórico: 

Le.nJ..n e..ó~Jte.ve.uJ poJt e.xe.mplo , que. Jta Yle.~e..ó.óãJtio u;tili 

zaJt o de..óe.jo de. ganho p e..ó .óoal d e..óe.nvol vido .óob o ~a 

pi;tali.6J1l o a fi..i...m de. ~JtiaJt a aóundâ.n~ia e.~0 11, ôm..i...~a ne.-

~ e..ó.6i;tada paJta o COmuni4m o , o Jte.óul;tado .óoc.ial fiinal 

da nova ~oYl;ting2n~ia d e. Jte.6oJtçame.n;to. Ma4 algun6 e..ó 
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diversas. formas maximas, ' l eis , enunciados de intenção, etc. 

A intervençã'o social em larga escala · e vi.sando consequl§ncias 

remotas não pode', como bem nota Roberts (157), se concentrar 

na modelagem de algum padrão comportamental especifico , mas sim 

operar através do c.oJ1tfl.oLe. de. e.ótZmuLo de mui tas class e s de 

comportamento. Como jã foi aqui ' mostr a do , as regras f u ncionam 

como , estImulos discrimiriativos; e no estabelecimento da s re 

gras adequadas - ou seja, aquelas cuja observância é c apaz de 

conduzi r â ~obfl.e.vlv~J1c.la da c.uLtufl.a, ou ao ~oc.laLl~mo se se 

preferir -- e que parece se encontrar uma das mais promissoras 

possibilidades de aplicação da abordagem de Skinner â mudança 

social. 

pe qualquer forma,permanece valido e instigante o de 

safio colocado por Fred Neal (137) , considera ndo-se que ele 

faz uma dis tinção entre t rês espécies. de literatura da liberda 

de e da dignidad e -- uma reacionaria , uma emocional ou mística 

e uma t erceira , não incompatível com a perspectiva skinneriana, 

que "define liberdade e dignidade como algo r ealmente a ser 

alcançado ' apenas quando os mais nobres ideais do homem sejam 

postos em pratica e tornado s ap licáveis à humanidade como um 

todo" (p. 176). Mantendo em suspenso as potencialidade s da in 

tervenção através do comportatllento verbal, para urna mais deta 

lhada exploração fu tura, parece ainda bastante oportuno o re-

gistro das tão d eséifiantes quanto estimulantes 

formuladas por esse cientista polltíco: 

expectativas 

Uma da~ fl.azoe.~ peLa quaL eu e~pefl.afl.la qu e. S klnne.fl. de 
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.6e.n.volve.,6.6e. o 'lado ' )'Jn ã.;/:'ü .. o de. liua . .te.oni..a, e., c.oVl,óide.-· 

na.6.6e... .6ua.6 c.Lt(l..daó. ~ e:qu.e.~ fie... e.le. a.6ll1..m O', -6ize..6.6e.~ 

.te...ni..a. u >,6a .te.nc.e.i..na e...élpêc.ie. de. Lt.te.na.tuna da ,Li..'be.nda 

de. e. da d-i,gn.'<"dade. c.omo um al..êa.do , e. n.a.o c.omo LWl 0P.Q.. 

n.e..n.te.. ~ 

Sk.<..n.n. e..n pode..ftia. agofta le.vaft a c.a60 um ~mponta.n..tZ.6-

J.:,. im o .6 e.n vi.c; .. o li e.. e..J!Jc_ e...6 p e.c.i -6..ê c.a.6 Ll e. c. o m o .6 ua. .t e.. o Jt.<..a p~ 

de..n~a. .6e..n aplic.ada ~ lioc.ie..dade. , d e.. maVle..iJtali c.on.c.ne..-

.ta.6~ pana amplian a libe.ndade.. e.. a dignidade.. do hp 

me..m. Se. e..le..:! ou .6 e..U,6 ,6 e..gLL'<"don'e...6 , óCl..lhane..m em óaze..n 

ili.60, a .te..ohia do c. on dlc.lon.ame..n.to op e..nan.te.. pode..nã. .6e.. 

tonn.an ~md paftte.. da ll.te..natuna da ~~0 -li6e..ndade.. e.. da 

n.~o-dig n.l dade... ( N~al , 137, p . 17 6 ) 

Não obstante , e preciso evi tar que uma formulação assim tão in 

cisiva da questão, com r equisi tos "quase-absolutos " ou não ex 

plicitamente relativizados, contribua para que a empresa pare 

ça impossIvel ou para desencorajar ' na s~a perseguição a ma nu-

tenção d e uma perspectí va g e nuinamente l;:l ehaviorista., radical. 

Na medida em que se refere ao passado , 6 seguinte depoimento 

de Pirages (143) não sanciona c6mo inviâvel o empreendimento 

t entativo futuro, mas justifica sim estabelecer-se restrições 

realistas a possIveis prete n s ões excess ivas (como as implIci-

tas nas,expectativas de Neal, anter iormente transcritas ): 

Skin.n. e..n e...6tã. mui.to c.onn e..to quan.do a~on..ta qu.e.. n.un.c.a 
houv e. uma .6a'c.ie..dade.. n.a qu.al libe.ndade.. e.. d.<..gvlidade.. ,ti 

v e..li.6e..m ne..al e..xpne..li~a.o, n.o lie..nt'<"do ge.nalme..n.te. 

O c.omp ontall1e..n.to te)?] Liido. Ll e...rnpne. c.? I'Idic.lo n. ado 

.tnOfi e a l..êbe..ndad e.. n. un. c.a te..m Llldo abLloluta. 

ac.e..i.to. 

pon ou 

O que.. 
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c.oyl.4 . .ti..tu..t a d . .éq J1.i..da.de .te.m L.\i..do ó empn e. c.ul.tuno.lme.n.te 

de....:teJLmi.Yl.ado . .(143( p .. q8) 

Posta~ ent~o nesses termo s crIticos iniciais algumas 

das pertinentes restriç3es, advert~ncias ou desafios quanto a 

€fetiva aplicabilidade social ampla do behaviorismo skinneria 

no, c umpre agora delimitá-la dentro do próprio quadro de refe 

r~ncia behavior ista radical, antes de pa~sar a sua contextuali 

zação acad~mica e.à consequente argumentação acerca da viabili 

dade de tal intervenção especifica ante posteriores considera-

ções c ríticas . Esta etapa de de l imitação interna é extremamen 

te important~1 porque o alcance do .tlpO de aplicação que se 

. pretende e.xp l orar neste trabalho - qual seja, o exerício do 

contracontro le social - nao' e considerado suficiente por Sk i n 

n e r para assegurar a " sobreviv~ncia da cuitura ". N~o obstan 

te, p arece haver um grau raz~áve l de adesao a tal p erspectiva 

de aplicação por parte dos seguidores ou simpatizantes do sis 

t ema skinneriano, chegando alguns a er igI- lo em pr i ncIpio bási 

co da conviv~ncia democrática , como já o fizer~ inclusive es 

te autor em P.6ic.ologia do c.ol1..tnole. óoc.ial (1 62). Ta i s psicól~ 

gos encontrarn-se com isso ná. relativamente boa companhia, por 

exemplo , de Pl att (1 44 ), que se posiciona d a seguinte maneira 

em sua apre ci ação de Beyond 6needom and digYl.i.ty no que se refe 

re às propostas cont~acoritrola~oras a li contidas: 

Eu p enha que e.ó.te ~ um c. oYl.c.e...i.to pionei..no~ pana .tnadu 



228 

Z-tlL o plLobR..e.JJJa geJwR.. de " C.on.t.lLoR..alL 06 'c.ovdlLaR..adolLe . .6 " 

e.m LW1 plLobR..e.ma c.ompolLtcul1en. f aR.. de "c.on.tlLac.oV/tlLoR..e. " , A ' . . 

.6.-tm e.tlL-ta do me..todo do lLe60lLç,ame.J1to, VI.O quaR.. ;todol> 

aqu e.R..e~ e.nvolv-tdo.6 e.nc.OVltlLam-~e lLe6dlLç,ando-.6e uV/.6 

aO.6 . outJtOL:, paJta' a mod-t6i.c.aç,ao c.om'polLtame.n.tR..; .6;.gJ1-t6~ 

c.a que qua-t.6qu e.lL n.OVO.6 m~todo.6 d e. c.on.tJtoR.. e .6ao emp~ 

lLeR..hado.6 pOlL c.olLli.e /~pOJ1d el1tem e n.t. e podelLo.6o ,!J Vl0V0.6 11lê. 

todo.6 de c.ovl,tlLac.ontlLoR.. e. . T.6,to ê o que a me.thoJt -tJ1t~ 
'-

glLaç'_ao de Ullla .60 c.-<:'e.dade .6-<:'gn.-t6-tc.a -- c.omo a. ..tn.t.eglLa. 

ç,ão de um olLgan.i.ómo, (144 , p . . 51) 

R~almente , n~o deixa de ser ir6nico que Skinner, no 

j~ menc ionado artigo An.6welL.6 60lL my c.lL-ttic..6 (228) , acabe con

testandQ também seus 'próprios adeptos , quando estes se dispõem 

a aplicar aos assuntos humanos a noção de contracontrole , que 

lhes parece constitu~r uma das . mais socialmen te relevantes da 

inteira produç~o intelectual skinneriana~ ' As seguintes pas-

sagens extraidas de tal texto deveiiam parecer, pelo meno s em 

princípio , altamente frustrantes para estes es tudiosos do beha 

viorismo radical: 

AR..gum equ-tR..ZbJt-to en.tlLe. ~ont.lLoR..e. e. c.on.t.lLac.o ntlLoR..e. p~ 

de L:,elL um plL-t11l e.-tlLO pa.6L:,o n.o plane.jame.nt.o .de. uma e.6~ 

t-tva c.uR..t.ulLa, · e d e. um Jr.e..6ultado lrem .6uc.e.d;.do pod e. 

.6e.lL d-tt.o que plLoduz o ma-toh. .be.m palLa o ma-tolL nume.ILO. 

Ma..6 taR.. pla n.e.jame.n.to n.ão te.Jr.~ ne.c.e..6.ó4Jr.Lam e.n.t.e. vaR..oJr. 

d e. L:,OblLe.V-tv~~c.ia, e. aquele.ó que. e..6tejam plL eoc.upado~ 
c.o m o 6Ut. UlLO de ama C.uLtLLlLa de_v em i.lL aR..ê.m do pad/tão 

c.o n,tlLac.o n.tlLoR..adolL. · [ ... ] 
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mo pJ~J..molr.dial· que.. j:Jo d e. c.o Vl.t(J.1r. o d ef.J potiJ.Jmo, e. é -6 u~ 

te.ntado pOIr. po de..lr.04a~ c.Qnting~nc.ia4 qu e a.6 e..t am todaf.J 

a.& palr..teLl , ma.6 e..le.. de..vC?~ 6e.1r. Ll uple..me.ntado pO Ir. plr.ãti

c. aJ.J qu e.. tlr.agam aJ.l pe..LlJ.l Oa f.J palr.a .6ob o c.ontlr.o le.. de.. um 

6utuh.~ maJ..~ Ir.e..moto. (Sk i nner , 228 , p. 26 5-266 ) 

. A .rigor ~ Skinner não chega a des autorizar as estratégi as de con-

tracontrole no processo de construção de uma socie dade mais 

justa . e democr~tica, t endo inclusive se ~sforçado. por enfati~ 

z~-l as c omo necessãrias em diver sos escritos. As r es trições 

t e cidas porSkinn~r ~m r elação ao co ntraconttole vis am tão so 

mente não valid~-lo como princIpio ~u6ic.ie..nte.. , pelo menos no 

contexto de se u projeto ut6pico d e plane j ame nto cultural , par a 

a r ealização plena ' da ética behaviorista r a dical . Pode-se , a~ 

sim, s ugerir aqui .que Skinner simplesmente v a i além do c.ontlr.O-

Isto ' e stivera implIcito em suas abo rda -

gens anteriores do planejamento cultural ou da mudança social 
.' -

p l anejada, inclusive em B e..y~nd 6lr.e..e.. dom · and dignJ..t y, e j~ se 

manifestava não s6 no artigQ (Skinne r , 228) de 197 3 do qua l s e 

extraiu as últimas citações, mas era também explicitamente prQ 

posto e defendido em outros escritos.da mesma época e posterio 

res . V~rios destes encontram-se agora reuqidos em um dos li 

vros ma is r ecentes de Skinner , R e..6le..~tJ..on-6 on be..havJ..olr.i.6m and 

-60c.ie..t!:f (2 42 ) , como , p~r exemplo, Hu.man be.. haviolr. and de..moc.Jwc.y 

(237 ), Alr.e.. we.. 6lr. e..e.. to hav e.. a 6u.tulr.e..? (229 ), Th e.. e..thic.-6 06 

. he..lping pe..opie.. ( 23 2 ), Hu.ma.n.if.J°m and. b e.. h.aviolr.J...6m (22 5 ), f!Jalde..n 

Two lr.e..vJ..J.Jite..d (23 6 ), The.. 6te..e..p and tholr.ny way to a.&c.i e..nc.e.. 0 6 
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b ehav~on (233), C~n we pno6it 6norn oun di~coveny 06 behavio nal 

(2 41 ), e t ambem o "jornâlistico" Fn eedom and di9~li.t 1j 

nev.{.l.>ited (224 ). 

N~o e propósito da present e t ese , corno j& foi ressal 

vado em sua introduç~o , acompanhar Skin ne r em sua inteira tr~ 

j etória utópica, mas n em tampouco subme t e r esse ulte rio r desdo 

bra mento d e sua própria obra a qualquer esfo~ço de apreciaç~o 

crítica. o que se pre tende especificament 'e aqui é exolorar a 

aplicabilidade do conceito de c6ntna~ontnole , avali ando - a em 

t ermos de sua possível relevância social em um contex to sócio-

histórico-geográfico definido. A fim de prevenir a s empre po~ 

síve l interpretaç~o d~~se ,posicionamento acad~mico como uma 
, , 

restriç~o crít~ca ~s vers6es mais recentemente evidenciadas do 

b ehaviorismo skinneriano aplicado', parece oportuno endossar a 

l egitimidade de pelo menos um aspecto ,de suas advert~ncias an-

terio rmente a ludidas como frustrantes. De fato, Platt (1 44) , 

o autor há pouco mencion ado a propósito de tal f r u s tração , p~ 

raf raseou a "regra recíproc a d e controle e contracontrole " es 

t abelecida por Skinner nos seguintes te rmo s absoluti zados: "Nenhum 

ani~al ou ser humano pode ~odelar o comp ortamento de outro por 

resposta ou r e forçamento sem que o outro modele seu comporta-

mento de volta p'e la r esposta que da , exatamente como nenhum 

corpo físico pode atrair outro por gravidade sem que s e j a ele 

próprio por seu turno atrardo , pelo primeiro" (p. 35) . Seu en 

tusiasmo por esse principio relac~onal levou-o assim a uma for 

mulação orgânica globalizante e implicitamente harmônica das 
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relações. sociais humanas , que lhe conferem um sabor ni tidamen

te lI es trutural-funcionalista ", como evidenciado na citação ora 

parcialmente repetida -- " ~ .~ quaIsquer novos metodos de con

trole são emparelhados por corresponde ntemente poderosos novos 

m~todos de contracontrole . Isto ~ o que a me lhor integração 

de ·uma sociedade significa ... " . Con cluindo, uma tal utiliza-

ç ão conceitual do contracontrole, pela impressão que proporci~ 

na quanto à existência de algum mecanismo. de fatalista auto

correção institucional, torn a-se paralisadora de reais esfor

ços orientados para a produção de mudanças sociais significati 

vas o 

o presente. empreendimento , por outro l ado, não es tá 

c omprometido com essa espécie" de equilíbrio social de natureza 

autônoma e automática , mas preocupa-se sim em avaliar a possí

vel efi cácia dos procedimentos de contracontrol e intencional-

mente projetados. Há, na verdade , a expectativa de que seus 

pretendidos efeitos -- democratizantes e igualitaristas so 

bre as relações sociais humanas ~ossam eventualme nte se torriar 

permanentes , através de um processo histórico concreto de ins 

titucionalização sócio-político-ecohômica ; porém, compreende-se 

que isto poderá vir a acontecer ou nao . Trata-se de umentu-

siasmo pela aplicação das proposições skinnerianas sobre o con 

trole que se distingue daquele manifestado por Platt , na exata -

medida em que não vê sua c oncretização assegurada pela força 

exclusiva do principio te6rlco, mas atribui a responsabilidade 

pelo seu sucesso ou fracasso aos indivíduos e grupos que venham 
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a pô-las em prática. Explicitamente , parte- se aqui das segui.!2 

t es conclusõ'es anteriormente afirmadas em P,óic.olog i'a do C.OVl.;tIL O 

le .óoc.ial (162 ): ' 

A p.ó ic.ologia do c.ondic.ioVl.ameVl.;to opelLan;te aplic.ada ~ 

I.:!oc.i edade e Ci' poLLtic.a e.ó;tá jUJ.i;tameVl.;te c. ctpac.Ltada a 

plLovelL iVl..ó;tlLurneVl.;to.ó de aVl.áli.óe p.óic.ol~gic.a palLa ;tal 

apelL' Ó eiçoamel1;to da.ó , ilvdi;tuiçõ e.ó' demo c.lLá;tic.a.ó de c.o Jl 

;tlLac.on;tlLo.te . [ •.. ] A gILal1de c.oVl. .tJLi6uição de Slzil1V1.eJt 
Vl.e.ó .óe ~eVl.;tido c.oVl.~i.ó;t1u, a.ó.óirn, 'em Vl.o.ó plLopon c.ioVl.an 

um 110VO paJLadJ.gma c.om o qual podemo.6 aVl.a l-<.,.6an obje;ti: 

vam eVl.;te ' OI.:! pnoc.e.ó.6o.ó e epi~3dio l.:! e.6pe c.Zói c.o.6 de C.O Vl.

;tnole .óoc.ial, e a pan;tin de .ó.6a aVl.ali.óe pnojetan exp~ 

nim eVl.;talmeVl.;te in.ó;tnum eVl.;to.6 iVl..ó;ti;tuc.1oVl.ai.ó eói c.az ~.ó 

de c.o n;tJL ac. 6 ri;tnole. (sá , 162 , p. 162 ) 

Na medida em que esta pa~te da presente tese consti

tui confessadame nte um prosse guimento daque la diss ertação pr~ 

v ia , suas conclusões assumem -agora a condição de pres supostos 

p a r a a aplicação prática previs~a. O entusiasmo manifestado 

nas últimas palavras da refe rida dissertação - "o p ensame nto 

s k i nneriano [ . . . ] a u toriza teórica e praticamente o aperfeiçoa 

mento da convivência democrát i ca " (Sá , 1 62 , p . 1 64 ) - e , po!, 

t a n to , ora reafirmado em termos de uma espécie de "hipótese de 

tr abalho aplicada " . Nesse sentido , assume-s8 ' como l egítima a 

f ocalização exclu s i va deste trabal ho s obre a a p l icabi lidade 

, prática d as proposições beha~iori~tas r adicais do contracontro 

le social. E , reserva-'se as argument açoes de Skinner a ce r ca 

da i nsufi c iência de s se procedimento, bem como s ua s propostas 
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a l ternativas e/ou, compleme ntares, desenvolvida s nos arti.gos há 

pouco ITl encj~onados ~ ou s e ja 2 Sk inner (224 y 225, 228, 229 , 232, 

233, 236, 237, 2'41 ) - a l-m de em outros textos porventura igual 

mente r e levantes , para um escrito fut uro , provavelmente sob o 

tItu16 , que s e espera sugestivo,de At~m do ~ontnole e ~ontna-

~ontnote. 

Fica , assim, f ormalmente , exp licitada a categoria de 

intervenção behaviorista radical nos assuntos humanos cuj a apl~ , 

cabilidade , tanto em te rmos ,de ~iabili4ade, têcnica q uanto d e 

uma possIvel inerente , r e lev~nc{a social, v em a ser agora expl~ 

rada, como 'se 'cogitou empreender d esde há pouco mai s de cinco 

anos. De fa~o, uma par~i c~pação preliminar acerca do e studo 

ora fina l mente ' desenvolvido, foi. f e ita , já ~m 1980 , sob o tI t u 

lo , de Co ntnote e ~ontna~ontnole db ~ompontam ento na ~on~tnuç~o 

de uma ~o~ledad e d emo~n~tl~a,no ' simp6sio sobre lI A inves tigação 

e a inte r venção ps ico16gicas em um p aI s em desenvolvimento : al 

gumas poss i bilidades so cialmente re l e vante s ", constante da pr~ 

- a ' -gramaçao d a 32- Reuniao Anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso 'da Ci&ncia (SBPC ). ' O livro P~l~otogla do ~o ntnote 

~o~lat fora publ i cado ' h á me nos de um ano , e seu autor cogitava 

então de lhe dar prosseguimento através de um projeto acadê mi 

c 0,< de mais longo a l cance . Ta l pretendido proj e t o acabaria por 

revel a r-se, s e não de tão longo alcance , p e l o menos como de 

execução a bastante lon go prazo, visto que a equipe b ásica de 

pesquisa mencionada na in~rodução foi c onstituI da naquele mes 

mo ano de 1980, e somente cinco ,anos depois seu trabalho p6de 
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ser dado por concluIdo .. Ressalve-se, entretanto, que todos os 

demais escritos próprios. já referi,dos nos capi tulos anteriores --

sá (165, 166, 16·7, 169) e sã et a.tii (17 0) - r e presenta r·am de 

alguma forma etapas pertinentes do projeto,' que foram sendo 

vencidas no decorrer dess~ perIodo. 

As ~onsideraç6es tecidas nesse prime iro informe no 

âmbito da SBPC indicavam que, · na exploração da " possibilidad~ 

e fecundidade de aplicação das noç6es de controle e contracon 

trole do comportamen.to" , seria focalizado basicamente " 0 desen 

volvimento de esforços intencionalmente dirigidos a uma meta 

especIfica dentro. da problemática teórica e prática mais ampla 

da mudança social "~ qual fos se a da "convivência demo cráti ca" . 

Tal foco de interesse justificava-se, de um ponto de vista aca 

dêmico sÓcio-politi c~mente . e~g~jado , e~ função do próprio mo 

mento histórico pelo qual passava a sociedade brasileira; eram 

os incertos primórdios da então chamada "lenta e gradual aber 

tura democrática". Esclarecia-se ainda que o termo empregado , 

convlv~ncla democnatica, fora preferido ao outro mais tradicio 

nal de "estado democrático" justamente por, em uma congruência 

mais nIti da com a perspectiva psicológica behaviorista radical , . . 

"conotarum entranhamento, uma difus~o, dos princIpios democrá 

ticos por toda a extensão da sociedade em questão, e não ape 

nas a sua dinâmica no aparato institucional do governo " . 

Considerava~se também explicitamente, naquela primei 

ra "declaração de intenç6es" , que tal tipo de abordagem psicQ 

lógica , conquanto envolvendo o es tabelecimento de condiç6es ne 
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cess~rias, nao era em si suficiente para "dar conta do proble 

ma da construção de. uma sociedade · · democr~tica".. Deveria , sim ~ 

"ser cuidados amen'te articulada com an~lises factuais e interpre 

tações teóricas pr~porclonadas por outras disciplinas que te 

nham também o comportamento humano como seu objeto de estudo, 

bem como com a realidade complexa da prãtica pOlítico-social 

cotidiana" . Tornar-'se-~ flagrante, em breve, que - a diferen 

ça do que fora pelo menos ensaiado em P~i~ologia do c.oV/. ;tJwle. 

óoc.ial -- este primeiro r equisito de articulação com as diver 

sas ci ~ncias sociais não che~ou a ser cumprido no presente es-

tudo exploratório, Não se foi capaz de recrutar assessorias 

competentes ~essas areas para participar da conduç ã o do proje 
.-;" -',. 

, to, tanto ~evido à falta de apoio institucional nesse sentido 

quanto p~la simples ausência de volunt~rios qualificados. ~ 

bem possível, -admite-se agora , que nao se tenha insistido su 

-fi cientemente na busca desse concurso profissional, em razao 

apenas de um episódico efe ito de desencorajame nto experimenta 

do no contexto da própri a Reuni ão da SBPC. Sua natureza mera 

mente anedótica, não comprometedora em absoluto do ótatuó aca 

.dêmico da disciplina em questão, nem tampouco de seu protago-

nista (face à sua posterior atuação publica de extrema relevân 

cia pOlítica democr~ti ca), p ermite que seja ele aqui relatado, 

embora não sem uma ponta de imodêstia por parte deste narra-

dor. Assim é que, em uma breve entrevista pela televisão, ao 

ser perguntado de que forma a sociolqgia poderia contribuir pa 

ra o efetivo advento da democracia no 'país , um renomado soció 
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logo brasi ,l eiro respondi a que o problema era inverso i ou sej a , 

o clima democrático nac ional que então começa a a se esboçar é 

que cont ribuiria d e , fo rma crucial para o progresso da ciência 

sociológi ca ; Enqu anto isso , ã véspera dessa decl aração , ,um ou 

tro es t udioso - praticamente desconhecido - confrontara um 

pGblico incomensuravelm~nte menor com a assertiva de que " a 

t eoría do comportamento operante aplicada à sociedade humana 

e à política está c apacitada a prover instrumentos de anál ise 

p S,icológica para o necessário aperfeiçoamento das instituições 

democráticas de contracontrole dos governantes , d e modo a im 

pedir que o controle social que estes exercem se faça de modo 

e xplorat6rio,ou aversivo para os controlados" . Não obstante; 

c omo que procuran'do redimir-seda falta de, insistênci a no re 

crutamento multidi s ciplinar,manifesta-se agora a dis posição d e 

ainda abri r este "produto apena:; ,temporariamente acabado " 

is to é , concluido t ão somente para efeito 'de apresentação como 

p arte de uma tese de doutorado -- à co l aboração de cunho com 

plementar e/ou corretivo por parte de r epresentantes das demais 

categorias de estud iosos do ~omportamento humano . 

Dado q ue a formulação, do prob l ema concre to da aplic~ 

bilida de soci almente relevante do behaviorismo r adical perma

neceu , pelo menos em suas ' linhas gerais , inalte r ada ao l ongo 

das etapas intermediárias já aludidas , sua r edação original 

apresentada n a Reunião da SBPC sob o rótulo de Po ~~ibllldade~ 

QonQ~eta~ d e Qont~aQonthole ~oQlal s erã agora reproduz ida . 8 

s eguida a t al demo nstração histórica de p e rsistênci a temática , 
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sera então o portuna e necessaria a ampli.ação de sua discussão 

teó ri.ca, assim como o estabelecimento dos press upos t os e limi 

tações ope r acion2'tÍ s para a condução do es tudo exploratório pr~ 

posto . 

POSSI BIL IDADES CONCRETAS DE CONTRAC ONT ROLE SOCIAL ~ 

Deixand o de l ãdo a discu ssão da qu est~ o ma i s geral 

da re a lid ade e un l ve rsal idade do contro l e dQ comportam ento co 

mo postul adas por Skinner, ca be, par a os prop6sitos do momen

to, a r es s a lva de ~u~o emprego de t~cnic~s de controle s ocial 

com fin a li~ ades exp lorat6ri as , ou se ja, em proveito exclusivo 

do controlador e ~m ~etr{ment o do . controla~o, ê obvi am e nte an-

ter i or ao advento de uma ci ~nci~e uma tec~o lo gi a do comporta 

mento no s mold es skinnerianos. A ~i st 6ria mostra-no s i ss o, co 

mo t ambem nos mostra que as r e la ções entre o controle e o con 

tracontr ole rar amente p arec~m te r atin gido um sati~fat6ri~ grau 

de equi l ~brio. Se gundo Skinner , a l iteratura da li berdade e 

a s c o n c e p ç õ e s t r a d i c ; o n a 'i s d a d e m o c r á c i a , que a p a r e n tem e n t e c o ~ 

s ub s ta n c i a r; a m ta l e q u il 1 b r i o, r e su l ta m il u-s õ r i as . Di z e 1 e : 

t tí li ê"U. 0;0 o n o b j e. ç_ õ' e..6 ao c.. o ntno i e. do c..ompoJdcul1 e.n;to hu.. 

mano apiic..ando OJ.S "óioga né. " da de.moc..Jtac..ia . Ma.6 a ne.. 

voiu..ç ~ o de..m~c..natic..a na gov e.nno e.. na ne.iigi~o tíoi di 

ni.gi.da u..nic..'ame.nte. ê.o ntna· u..m de...te...nmi I1ado tipo de. c..o n 

tnaie... 0.6 hom en~ tíonam iL6 entadoJ.S daJ.S go v e.nn.ant e.ó 

qu..e. J.Se.. J.Se..nviam de.. c..e..ntaJ.S t~c..n.ic..aJ.S 6aJ.Se.. adaJ.S no u.. J.SO 
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da 60h..ç.a 011, da ame.aç.a da óOh..ç.a. N,a.o.6 e. ó e.gue. daZ 

que. 06 homen6 tenham ~ldo 1l6 e.h..tad0 6 de todo conth..O 

le} e. 'ó,a.o ph.. eci.óamente a~ outllaL:l óOJtma.6 de conth..ole .. 

pah..a a.ó quai.ó h..e~ulta inadequado o ' e.~quema da h..evolu 

ç.a.o democh..~tlca .. o que. d e v em o~ aph..endeh.. agoh..a a h.. e 
ôJteah.. . (Sk inner , [194J, p. 27) 

Como se pode ver nessa citaç~o, o que Skinnerd~nunci a nao e a 

dem ocracia , co mo querem frequ entemente fazer crer ' algun s de ' 

seus crTticos , e sim o car~ter in3 cuo , do 'di scurso tr ad icional 

de lut a pela democ racia. Certamente, esse discur so de eficã-

cia provada com relação ao controle ' pela força che~ou a se des 

dobr ar para fa ze r fren te a tecnicas sLibsequenteme nt e aperfe iç~ 

,adas, como no caso . d~ passagem do trabalho escravo para o 

balho as salari~do, que, se nao e imediatamente aversivo, o 

t ra 

-e 

a curto prazo, pelo menos para a grande maioria do~ segmentos 

ocu pacio na is da no~sa sociedade. Skinner contesta, entretan-

to , a eficãcia de de sdo brament os des se gênero que se fa rã o con 

tinu ame nte nec ess ãrios, j ã que a construção de u~a s"oci edade 

~emo crã ti ca não pode ser vi sta cbmo uma obra acabãvel em qual 

quer tempo futuro. 

butra restriç ão po~srvel a li te ratura democrãtica 

trad ici ona l re su lta da constatação de que, pela pró pria natur! 

za abstrata de sua terminologia, ela tem sido vulnerãvel a uma -

ampla apropr i ação ideo16gica por parte dos controlado res esp~ 

rio s . A estrategia vi:g ente na sociedade tota "'itãria de "1984", 

como retratada por Orwell, da "manu tença o das · crenças sl~mul ta-
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neas de que a democrac ia e r a impo s slve l e de que o Partido g~ 

vernante era o guardião mã x i: mo da .democra.cla" parece , na verd~ 

de, ba s tan te co mum em pa{ s es realS que s ~ e nco ntrem em um n1 

ve l incipiente de desenvolv im ent o social, polltico e econ~mi-

co . Ao inv~s, portanto, de consid e r a r qu~ as principais insti 

t u iç~es sociais que con tro l am o co mp or t amento humano repousem 

sobt' e princl.pio s abstrato s - o gov e rno, na soberania; a re li 

gião, na virtud e; a ec on omia , na ut ilidade; a e dutação, na sa 

bedori a ; a psicote rapi a, na sa ud e me nt a l '- de ve s er mais van 

tajoso vê - l as to da s co mo co mpl exa.s e algo distintas tecnolo

gias comportame nt ais, pass lv e is ass im de um a ',anãlise operante 

capaz de ensej a ~ a formul ação de fo rma s efic az es de confracon-

trole em seus pr6pri6s ~mbito s de i nfluência social. Em Ci~n 

c.ia e. Co mpontarll ento Hu. mano [192J ", . Skinner discorre circunsta~ 

ci adamente sobre as t~c n ic as mais comuns de cQntro l e governa

mental, re l igio s o, · econ 6mi.co, edu caci onal e p.sicoterãpico, bem 

como sobre as ini c iati va s de con tra control e qu e têm emergido 

para lhes faze r frente. 

Para co mpensar uma .expec ta tiva prema tura e excessiva 

me nt e ' otimista quanto ~o futuro das· relaç2es entre contro l e e 

contracont00 1e, possivel mente eng en drada pe l a perspectiva psi 

co 16gic a comportame ntal co mo aqui exposta, pa rece opor t una a 

t ranscrição de uma pass age m algo ma is sombria da obra de 

Skinner : 

E6tamo~ pne.panad o6 paha 6a zen 6nente. a me.dida~ c.oe.n

c.-<-.ti Va.6) maJ.s n ao c.o ntamoJ.i c.om nenhum ne.C.u.tUi o tnadi-
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c.io l1al nn el1..te a ou..tna.ó me.dida.6. que , amplamen..te - e.~ 

pe.c.,talmel1..t e.. c.om a ajuda da, c.-2eJ1.c.,{:a ~ pod em c.he.gan a . 
.6en mu,t..to l1Ia,t.ó pod e.1Lo.óal.s e.. pe/1.,tgo.6a.6 ~ (Skinner , 

[196J, p. 33 ) 

Es sa ~itação tem i mplicaç5es muito importantes, desconcert an -

t es mesm o, para o pr esente traba l ho,' por qua nto a IIciência dO 

comporta mento l l sk inn eri'a,na tem e l a própria contribuid o, e -nao 

pouco, para tornar c rescentemente ef ic azes as t~cnicas de co n 

t role. I sto q'uer di zer qu e um deseq~i l ibr~o adi cional nas re 

l aç6es entre controle e contracontr01e , ~ pr ovocado pelas con

tri buiçoes da psicologia sk i nneriana. Holland [85], 'em um, a.,e 

tig o ~uit o adeq uadamente intitul ad o lS e..n0in~ 11 lo.6 pnil1c.Zpio.6 

c.ondu c...tuale..ó pana lo.ó '/[,e..vo.l uc.ioJ1ã.nioJ.S ?, considera mesmo qu e 
. . 

aque l es que se enco,ntram em melhore5 con diç5es para usar a 

te cno lo gia comportamental são justamente os dete ntores do PQ 

d e r p o 1 ., t i, c o e e c o n Õ m i c o, r a z ã O ' P e 1 a q. u a 1 a 1 g uns c i e n tis tas do 

comportamento, havendo jã abandonado a antiga racional ização da 

neu tra lida de ' ,cient,fica e se encontra ndo comprometidos na l u 

ta pela ju stiça social, acabaram por f echar s eus l aboratórios . 

Ess e aut or des cort ina, não ob stante , um a outra possibilid ade 

de at ua çã o para tais ~i~ntist as politic ame nte ~ng a jado s . Di z 

Holl and : 

Pode..mo.6 na'ze..n uma ..te..n..ta...ti.va d e ..tnam.6mi ..tin ao, povo a.6 

I1O .6.6a.6 de.. .6c.obe..n...ta.6 ; e.. pnomo v e..JL apllc.aç~e..4 qu e .6e..jam 

mai.6 ade..~uada.6 2.6., .6ua.6 l1ec.e.ó.6idade...6 do que.. ~j 11e..C.e...6-

<s i.dad e...6 da e.li..te.. ~ O m a,{:,6 -2m p o n..t a 11..t e.. a. e . .6.6 e.. .'t e...6 p e..,t...to 

e.. qu e.. o c.i e..l1..tilS..ta do c.ompon..tam el1..t o al1aliJ.1 e.. a. openaçcw 
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de c.ont/tole. c.dmpo/ttame.J1.tal em nObba Lloc.i..edade e c.omu 

nlque. e~Lla an~liLle a out/t OLl pa/ta que eLltejam me.lho/t 

p/tepa/tadoJ.l pal1.a o c.ont/tac.ont/tole. Co m e.til.l e. 6im· .. d~ 

ve/tâ. analibal1. tambe.m OIS e,6eitolS p.otenc.iaió de di6~ 

fLenteó 60/tmaó de c.ont/tac.ont/tole. Em óegundo luga/t, 

dev el1.â. idealiza/t uma te.c.nologia i n.tl1.i n!S e.c.ame.nte. adae 

tada pa/ta .óe, Ul.laIL na luta. (Holland, [85J, p. 273-

274 L 

A primeira das provid~ncias propostas parece ter ~ido precisa-

mente o q~e pretendeuSkinner com a publicaçâo .de seu liv ro 

Beyond n/teedom and dignity [221J> infel izme~te na o mui to bem 

sucedido, c~mo d ep~e ainda Holland: 

E ama lâ.l.ltima qu e aLl peLlóOa.6 al.l quaiti mai.6 diz /tel.l-

peito a luta pela jU.6tiça c.onLlide/tem S~inn eIL e 0.6 

c.ondic.iúna~olLe~ op e./tante.6 c.omo o inimigo, peILdendo 

a.6.6im a opo/ttunidade ~e U.6~IL um pode./tol.lo in.6tl1.umen

tal paILa a an.â.li!Se do c.ont/toleexe/tc.ido dent/to do 

.6il.ltema a que .6·e opõem. (Hollànd, [8SJ, p'~ 274) 

Com rel açã o ã segunda provid~ncia> tratar-se-;a certa mente de 

uma tec no logia de tipo "caseiro", s'em grande sofisticaç ão mat~ 

rial em termos de aparelhagens mec[njcas preci sa s ou recursos 

de 'computação eletr5nic~ . 

Embora tais linhas gerais da formul ação original do 

problema tenham permanecido inalteradas desde aquela exposição 

preliminar no contexto sócio-açadêmico da 32~ Reuni ão Anual da 

S.BPC, seu equacionamento definitivo em termos de um projeto 

formal de pesquisa resultou de umtao in~enso quanto extenso 
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processo de ancoragem bibliogrãfia, fundame~taç~o te6rica re

flexiva , superaçao de dificuldades técnico-administrativas cir 

cuns tanci ais e exaustivas ponderações de- ordem operacional. 

Acredita-se não ca~er aqui exat amente um relato minucioso do 

processo , através do qual pude sse ficar demonstrado que duran

t e ' t odo esse tempo se esteve de fato trabalhando , nem tampou-

co a apresentação de um ro l de lamurias frente a obstáculos , 

incompreensões e deficiências de caráte r institucional , em fun 

ç ão do q ual se esperasse ver relevadas quaisque r possíve is fa 

lhas em seu produto final . b ritmo relati vam,ente lento do de

s envolvimento do es tudo f ace a obrigaçõe s de ' ~utras naturezas , 

assim como as dificuldades e ventu a lmen t e espúrias que se lhe 

,foram i nteFPostas , , são coi sas que qua lque r estudioso das ciên-

ci as do comportamento que atue no meio acadêmico brasileiro, 

e particularme nte no Estado do Rio d e J aneiroí deveria já "na 

turalmente " esperar, e ter 'aprendido a conviver com e l as, sobr~ 

vivendo-lhes e conseguindo faz er sobrevive r consig,o o s e u prQ 

prio pro j eto. 

' De fato, o que se quer r essaltar , através de algumas 

considerações sele cionadas sobre o processo de elaboração do 

projeto de pesquisa explorat6 r ia e de seu efetivo desenvolvi 

mento , e a persistência d a concepção nuclear inicial ao longo 

de uma traj et6ria marcada pela incorporação de novas informa

ções , pela crítica externa e interna , por alteraçoes formais 

ditadas p e las circunstâncias , pe l as próprias transformaçõeshis 

tóricas verificadas na socie dade brasileira durante o período 



2 43 

em questão , e assim por "diante . Espe ra-se que essas considera 

ções r e trospe c ·ti vas I e em espe ciai os seus desfechos , na medi 

da em que v ã o além do comunicáve l em um conciso projeto f or 

ma l, respondam me lhor por sua justificativa acadêmica, por sua 

fundamentação e implicações t eóri cas e por s e us condicionantes 

operacionais , -embora nao neces sariame nte nessa ordem . 

Nesse s entido , um dos mais importantes pontos da foi 

mul ação original que mereceu ou exigiu amplos esclarecimentos 

.e . reflexões foi a · proposta de Holland (85 ) de que "o cientista 

-do comportamento analise a operaçao de controle comport amental 

em nossa ~ociedade e comunique essa ~nãlise a outros para que 

estejam melhor preparados para o contracontro l e" (p. 273-27 4 ). 

Holland ilustrara · "essa possibilidade de análise e in terpreta-

çao do s casos de controle compor tain e ntal por parte d a socieda 

d e " com o l ivro de Ski nner, Be. YOVld · nJte.e.dom a.l1d dJ..!]V1.j:t.y, que , 

embora no seu entende r consti tuisse "um' ins trumento extremamen 

te útil" (p. 274) , não chegou r ea lmente a ser b em . sucedido . 

Era certame nte de uma importância crucia l, para os propósitos 

de avaliação da aplicabilidade s ocialmente r elevante do b eha 

viorismo skinnerian6 , e ntender as razões de tal insucesso . As 

primeiras especulações e inves tigações nesse sentido orienta-

r am-se para uma a p reciação do próprio comportamento verba l de 

Skinner nessa pre tendida obra d e popularização do conhecimento 

b e haviorista radical ap licadõ ã soci e d ade .. . Ess a linha t entati 

va de identificação d e prováveis "mal":"ent endidos" ao longo do 

texto foi sugerida pe~a infeli z inadequação d a tra dução de seu 
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título para o português - "O Mito da Li.be rdade " por Edi

ç ões Bloch (do Rio d e Jan e iro) e posteriormente por Summus Edi 

t orial (de são Paulo). Como a pri meira dessas t raduções dispo 

níveis era simple smente pªssima , suspeitou-se que t a lvez o 

t rabalho original foss e ele prÓprio de difícil compreensão p a 

ra ' qualqu e r tipo de l e itor . A segunda tradução , entretanto , 

foi bastante fiel e t ornada f a cilmen t e inteligível, mostrando 

que o problema er.a mais d e incompetência profissiona l por pa.!: 

t e dos primeiros tradutor s ; o que /s e. não a eliminava de to 

do, retirava muito d a força d aque la hipótese ,de h ave r uma di 

ficuld a de intríns~ ca n a exploração da analise experimental do 

comportamento como p ro duzida por Skinner . 

~ão obstante, a qu~stão verbal, ' principalmente em 

seus aspectos esti lísticos , havia constituído um foco de inte 

r esse tamb~m para a l guns proemin e ntes crititos e defensores do 

liv ro , merecendo portanto um exame . Vários desses aspectos já 

fo ram tratados anteriorme nte , reservando-se para ,a pre,sente oca 

' siao apenas os posicionamentos mais contrastantes e significa 

tivos. Comfort (42 ), por exemplo, um adepto da filosofia anar 

qui sta , embora não considere ele pr6prio , o referido escrito cQ 

mo áspero ou ameaçador, conjectura, ao constatar que mu itos 

leitores o apreenderam dessa forma, que Skinner talvez seja re 

forç ado pelo criticismo e t e nda inclusive a provocá-lO . Diz -

Comfort (42) que " s e ele [Skinner] tivesse substituído a pala 

vra ' con trole ' por ' educaçao I " ou mesmo pe la p a l avra ' treina

me n to ', pode ria ter lubrifi c ado a aceitação d e suas idé i as " 
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(p. 207). Por s eu turno, Platt (1 44 ), no mesmo simpósio em 

que Comfort propusera tal estrategia para a aceitabilidade, te 

c e os seguintes comentários que terminan~ por funcionar 

uma respost a às observações d aque le primeiro autor : 

Slú.nne.Jl. tenta. evi.:ta./c. qua.lqu e.n ma.te.nia.l que. ele. 

d e.~e. je. que. ~e. ja. po ~ iti. v a.ment e. ne.66nça.don pa.na. o 

ton . ta.l corno o~ a. ntigo~ tel1.mo~ p~icol5gico~, 

E S~i.nne. l1. intl1.oduz ~e.u~ pl1.~pnib~ te.l1.mo~ · , ta.i~ 

como 

-na.o 

[ . .. ] 
como 

" e.mite ", "ne.6ol1.ça." e. "e.xtingu e", )10 que. ·pa.ne.ce. ~e.n 

um a. ma.f1~itLa. ca.~ ua.l,a.tê que.' vo cé. ~ ubitcLll1e nte ~ e dã 

conta. qu e ele o e~ :t ã ne.60nça.ndo com um empnego têcni 

c o e x a.t o • ( 1 4 4 , p. 3 8 ) 

A esse respeito , Mleeler (261) nota, na sua introdu 

ç~o a colet~nea dos trabalhos apresentados em tal simpósio so 

bre Be. yond 6nee.dom a.nd 'digl1Lty , que com o lei tor comum . :ess.a 

prática utili zada por Skinne r de apres e ntar seu 11 cre do pessoal, 

referindo-o a argumentos ope r a ntes, [ .. . ] na esperanç a de r e 

forçar o l ei ·tor [ ... ] foi p a rcialmente bem suce dida " (p. 12) i 

e, escl arecen do es sa sua impress~o : 

Pe.lo rne.no~ nem todo~ O~ l~itone~ ma.i~ j ouen~ 60na.m 

d e.~ co nCe.Jl.ta.do~ pO l1. · fi eu ataq ue. ãfi no ço e..6 uta.be.le.c..-ldM 

de lib e.ndade. e. dignidade, e. ~e .6e.ntLnam 6ne.qu e.n t~ 

mente. a.tfLa.Z do.6 pOfL f:, ua. a.nte.cipa.çao de. um mundo -na.o 

puniti vo, Co m Of) cl1.1tic04 , e.ntneta.nto , OCOl1.neu 0 -

opo~to. (261, p. 12) 

Uma conclus~o parcia l p l a usivel parece s e r, portanto, a de 
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que t al procedimento moqe l ador do compo·rtamen·to verbal dos le .1. 

tores n~o fora suficiente para pr~duzi r mudanças signi f ica ti-

vas, na ausªncia de uma e xtinç~o ·prgvia d e operantes verbais 

confli t antes e j â fortemente cond icionados . ' Nessa mesma linha 

especulativa , a maior r e c eptividade por parte dos l eitores jo-

ven s , sem i ntensos compromis sos filo sóf icos acerca da "nature 

za humana ", se~ia explic~vel pe l a n ão nece~sidade de qua l q uer 

proc~sso pr~vio de extinção. No c aso , a . m6delagem de um novo 

repertório ' verbal poderia por si só r esponder p e la concomitan-

te extinção de eventuais ope rantes incongruentes com as pautas 

skinnerianas, porque dotados j~ inicialmente de uma redl zida 

força ou probabilidade de emissão. Como Skinner esclarece no 

próprio livro Be.YOI1d 61le.e.dom and di.gl7 i.t !j (221), a "mudança de 

opinião" através de instrumentos de instância ou de persuasão, 

como os materiais escritos pres critivos em gera l , só ch~ 

ga a ocorrer se j â exis ti.r a lguma t endência p ara o çomportame.!?:, 

to -- verbal ou n ão verbal prescrito ~ Assim, o texto de 

Skinne r não d e i xa e le t ambém , ~ 'claro , como os demai s livros , 

de constituir um método pouco ef icaz de modificação do compo~ 

-t amento. Uma e xceçao a reg r a e provave l mente representada p~ 

l os materiais verbais c ompost.os sob a form a d e -tVl.6:tIlUç.ão p ll~ 

gll{.unada. Compreendendo a p ers uasão c omo o proces s o de "tornar 

urna situação mais favor~vel p a ra a aç ~o , atrav~s da descrição 

d e suas prov~veis consequências r eforç adoras " (Skinner , 2.21 , 

p . 93 ), Be!JoVld ·ólle. e dom aVld digl1'<':tlj- deve t e r . sido como que "pro 

g ramado " para maximizar a eficacia de t al processoi e isto tal 

... 
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vez expli.que a obtenç ão de· algum s ucesso j unto aos l eitores que 

não tinham uma "opini ão formada " (ou sej a, um comportamento v er 

bal de alta probabilidade de emissão) em. relação às q uestões 

então reinterpretadas. Quanto aos seus crIticos, os que r e 

·sis tiram e se opuseram a tai s reinterpretàções, o re s ultado 

foi o q ue s e deveria me smo espera r do u so de um método fraco 

de controle comportamental. A distinção prévia entre esses 

do is tipos de pGb~i cos ora aludidos é inclusive b~m caracteri 

zada, em termos da fo rça relativa dos. r espectivos comportamen-

tos verb a is , por Rozynko et ali~ (1 61) : 

A q ue~t~o do liv4e a4bZt4io ' ~omo o~lglnada da . á04mu~ 

. laç~o de S kinne4 do ~omp04tamento humano ~4ia ~ont40 
I -

v ~A6ia vi61v el 60mente e~t4e ghup06 multo 6eletoh de 
p e6-60a6 qu e.. e-6tão úlvolvida6 ~o'm e66e tõpJ..~o um ta~ 

to e-6ote.hi ~ o - pOh exemplo , ~l entl.6ta.6 ; áilõ.6oáo.6 e 

t eõ lo 9 0.6 • 0-6 · )~ 11di vZduo-6 na p o pu.fçu;.ao 9 eha,e. 11ão dJ...6 

~ut em, v~a de 4e..gha, o lJ.. vhe a4bZtnio . N ~o 06.6tan

te, ~omo Skil1neh apol1;(:a, 6Ua.6 atltude.6 e pe 11.6 alllel'[;(:o 

p a1Le~em .6eJL ba.6eado.6 em um model o da vovltade: livJt .. e . 

(161, p . 73-7 4 ) 

A pol~~ica a~e rca do discurso skinneriano em Be yond 

6he edo~ and dlgnity pode , por outro lado , ser r eportada a ori 

gen s mais substantivas , e nao meramente técnicas como as e xami 

n adas até agora , chegando a apresentar t ambém imp l icações so .. 

c ialme nte mais dramáticas . Aprofundando o come ntário de 

Comfort (42) anterio rme nte registrado, Platt (144) vai até o 

que ' parecem se~ as rai zes mais CXJlristentes dos escritos d e Skinner: 
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Uma di6iculdad e 6inal em leh Skinneh i que ele in~i~ 
te , como _ u))Ja - qu e~tao de_ pJtil1c1.pio, e.nJ U~a}L - iiHgua

gem abJtupta e ameaçada/La, tal como "he60 ILça ;;le I1,to " e 

" con ;{:l' .. ole " e "m odelagenJ do compoJtt amel1.:to " , )))e~m o 

qu al1do Jtecom end cUldo o qu e pod eJtia ~eJt cham::.,-! o em .:te/L 

mo~ mai~ blLa l1d06 , " lLe6 po vló-tvidade " , 

" peh ua~ão ", "induça.o ", "pJte6 1~ã.o pqi1.Ltca " ~'u " aJllo /t 

CJLi~.:tão ". E~6el1cialmel1t e , ele d-iz qu e VIÕ.õ 
- -l a 

mo .6 u6ando con-tJtole J.loc-eal e in:t e l1çao aduLt .. :.\ 110 eJ' 

~-i.no de clL-i.cm ça6, Cu.ha d e pac-te nte-ó ou tnud <~.,!ç a d e. 

le-i.~ - ~oc-i.a-i.~ c -i.11.6titu-i.ç~e.6 , e qu e pJtejud; c~m~~_ n06 

.6a e6-i.c.ã.c-i.a qual1do 110.6 :tJtatal11of.J como chian ç:u . (144. , 

p . 39 ) 

~ nessa mesma -linha de inarredãv e l assunç~o das pr6pr i as oosi 

ções que Rosynko , Swif-f, Swiff e Boggs (161) enquadra:] o com-

porta!TIento" verba l de Ski nne r . Consideram-no entreta .. to sob 

uma perspectiva mais generali zada , pela qua l os dis c ~~so s sao 

considerados nOhma-i.~ ou an oJtma-i.~ -n a me dida em que, r espectiva-

mente , coincidam ou não com o conce ito de mundo r eoresentado 

pelos sistemas verbais ma joritariamen t e compartilhadc~ na co 

munidade. Dado esse r eferencial, que constitui um dos princl 

pais aspe ctos da importância conce dida por esses auto_es ao 

compo rtamento v e'rbal no -contexto do condicionamento ope rante , 

Rozynko et al-i.-i. (1 61 ) assim caracterizam a pre sente situação 

de Skinner e dos behavioristas radicais em ger al : 

Em Jtelação ao lLe.6;{:o da populaçao , pod e 6eh dito qu e 

um c-i. e.nt-<;L:, t a ê a.e.guim qu e ac eita pahcialme n tC' mal1.ei

Jta .6 anohma-i. J.l d e- 6alalL J.:; o6Jt e o uVI -t v eJtL:,o . o .~ plL0 6l e-

ma.6 qu e o cien:t-i. .ô :td enCOI1:tha quando ele 6a : declaha 
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<"' a n o 11.rY) ai~ Ç- o e..ó 

mu. ndo 110 lLm al , _ 

no de algilmaf,. 

Te.l1.l1.a e. o - Sol 

Li06JLe. o LU1..{.Ve.JL4 0 de. pe. I1de..m do e f.Jtado do 

A ac.e.itação -panc..-2al pon GiG ,~~d áno Bnu. -

6 oJLmu.l aç8e.~ Liobne. a nelaç-Ro entne. a 

( h eli~c.e.ntni~mo J l i vou.-o a 4en qu. e.ima

do na 6ogu. eiJLa . A dec.lanaç-êio cU1o nl11al de B. F. SlúnVle.n 

fo c.ompontame.Vlto e. d e. t e. nm-L nado pelo am6i e.I1:t e ) pno v~ 

c.ou. nu.me.nO~OLi at aq u e.~ v en b~i~ pon pante. da c.om unidd 

de venbal no nmal [outna qu e. nêio op enante l. 06 exe.m 

plo.6 pnec.edel1te.Ó J.:.ão tZp ic.oJ.:. } e. oc.onne.m de )onm a pn~ 

dizZu el. Panec.e. , po ntanto } que. o m~ion pn cble.ma da 

qu eLe.ó -Lnte.l1. eJ.:,J.:,ad oJ.:, em aplic.an pni nc.Zpio .6 o pen~Yl.teJ.:. 

hoj e -ê o de. ,50blL e. viven em um ambie.nte. J1-Onmat.. (161, 

p . 87-88) 

Coricluindo ess a consideraç~o de um prime iro tipo de 

especul açõ~ s ace rca do r e l a tivo i ns ucesso de Be. yond 6ne.e.doll1 

and dig nity como instrumento b~sico_ de an~lise do contro le com 

portamental corrente na sociedade , pas s íve l de apropriaç~o p~ 

pular para o consequen te exercício do cont r acontrole social, 

c abe des t a car ma i s dois pontos , um de natureza ai nda - e ndógena 

e outro de orde m exogen a . Quanto a este últ imo , parece sufi-

ciente lembrar o poder de ne utralização, a nível mesmo de mo 

bilizaç~o social, que possufam os criticos que desfecha ram ata 

ques verbais nonmaiJ.:. contra o discurso anonmal de Skinner, es 

ci alme nte quando tão imediatos quanto o foi , por exemp lo , o 

p roporcionado por Chomsky (38). Com relaçao à outra d'ificulda 

-de , endoge na , o que cumpre aS$inalar , em confronto com a pro 

posta de Hol l and de se analisar t ambém oS' efe itos potenciais 

- de diferentes formas de contracontrole , é que o livro de 
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Skinner não chega a fazer i sso de modo satisfatôrio, ou .seja, 

pelo me nos como um desdobramento mais extenso e circunstancia 

do das proposições anteriorme nte formuladas em Sc.i.eJl.c. e.. a.J1d 

human be..havi.o4(192). Rea lmente, a anãl ise das possibilidades 

do contracontrole é imprescindlvel, se o objetivo fina l, como 

propõe Holland (85), consi ste em "i d eali zar uma t e cnologi "a i~ 

trinsecame nte adaptada para se usar na luta " (p. 274) . Talvez 

Skinner não tenha se ap l icado mais ~obre " essa dimens ão das re 

lações humanas institucionalizadas contemporânea~ em função de 

süa pr6pri a perspectiva ut6p i ca do planejamento cultura l, que, 

como jã foi "aqui notado, vai a.tê:m do c.on-tll..o.t e. e.. c.on.tll..a c.o n.tIl..O -

.t e. . Deixa-se , entre~~nto, ora regi strada , p ara uso futuro, a 

conj ectura" de qu~ Be.yond 61l.. e. e.dom and di.gni..tu t e ria sido melhor 

aceito se tivess e "dado maior " ~nfase ao " coritracontrole nos es 
. 

tritos termos comportamentais com que foi analisado o contro 

l e . 

-A partir de agora ~ portanto, n a o propriamente diver 

gindo de Skinne r, mas delimitando o campo maior de estudo das 

possibilidades de aplicação socialme~te relevante do behavio

rismo radical, s erã privilegiada a discuss~o das r~laçõe s en 

tre controle e contracontrole. Ademais , e "embora uma advert~n 

quer julgamento apressado no sentido de que, por pretender ir 

além do controle e contracon "k. rble , Ski.nner desautorizaria um 

t "ratamento privilegiado d e t al relação, parece oportuna a trans 

crição da breve conclusão ao informe prelimInar d es te trabalho 
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junto ã SBPC . Essa conclus~o representa , na verdade, si ntetic~ 

mente , o e fetivo ponto de partida 'da 'pesquisa e xploratória que 

s e segue , e registra corno sua sustentaç~o teórica bási ca um im 

portante a spe cto da filosofia socia l do behavio rismo rqdical, 

c omo inequivocamente assumido por Skinner em uma das obras c a 

p itais de seu sistema - Abou .. .t be.fw.vioIlLóm (231 ) , de 1974 . Eis , 

pois~ como se concluiu aquela comunicação, para ensejar poste-

riormente uma investigação empírica pol i t icamente engajada : 

CO NCLusAo (d o .i nf orme junto ~ S8PC ) 

Para co~~lui r essas breves consideraç6es acerca de 

uma promissora estrat~gia de just~ in ter~enção no diffc il pr~ 

cesso polT t ic o-social brasi l eiro , não 'serã demais f azer a tr ans 

cri ç30 de uma ~lt i m a passagem, part icul arment e r ealista e ins 

tr utiva , da obra de Skinner : 

Como vimo.6 , aqu.e.le..ó qu.e.. não u..tiLézam o po de. 'L de. mane.i 

· f1.a.6 av e. 11..6 iva.6 ou. e.xrJIOlla:t óllia . .6 17.ão .6e. ab.6.tQ lil de. 6a -

zê.-Io pO llqu.e.. !.le.jam c.ol1lpa.6.ó.{vo!.l ou. pollqu.e.. pOS.óU.CUfl .6e.i: 

.tido ~:tic.o ou. in.telle.ó .óe. pe.lo b e.m e..ó:tall do.ó de.ma.i.ó , e 

.6 i111 pOf1.qu.e e.ó:tão .6u. bme . .t.i.do .6 a c.on.tf1.ac. on.tJwlc. . A de.mc 

c. f1.ac.ia ~ uma ve.ll.6ão do · c.on.tf1.ac.on.tf1.ole. pla.ne.j ada paf1.a 

.6o lu.c.ionall o plloble.ma da manipu.lação .( Skinner , 

[231J , P i : 218 na traduç~o espanhola ) 

Participar do esfor ço de cons truçã o de uma soci edade 

d e~ocrât ic a consiste, assim , em exe r ce r cont rac on trole , pri nc! 
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palm ente no se ntido de forçar sua iristitucional i zação nos 'mais 

vari ado s do mTn io s da vida soci a l. 

Antes de passar à explicitação do proj eto em sua d i 

mensao empírica , ê n ecessário a inda dar ,conta do estado atua l 

d a questão , tanto em terrnos da aplicabilida de genérica do behê 

v iorismo radical às questões humanas socia lmente problemáticaE 

quanto em relação ao efetivo emprego da noção de contracontro

le. A rigor, tal l evantamento bibliográfico especí fico 'já con~ 

ti t ui em si própr i o uma parte não desprezíve l do estudo explor~ 

t ório proposto. 

Para começar com (ou retornar a ) um t exto já fami liar 

- a colet'ânea de artigos ~e.!fond the. punitive. .6oc.i ,e.ttj ( 260) 

doi s dos questionamentos formulados por Schwab (17 2) , em sua t e: 

r efa de prover uma síntese dos pos icioname ntos dos demais part~ 

c i pantes do simpósio que ensejou a coletânea , são bastante per 

tinentes p ar?- a questão. O primeiro de l es s e refere à "cruc ial 

interface p e l a qual Sk i n ner passa do conheci mento cie ntífico pê 

r a exortações concernentes à , escolha e à ação" (p . 251 ) . Di z 

Schwab' (17 2 ) q ue , nessa discus s ão , o IIcriticismo aponta a exter. 

sao em que as lógicas di scurs iva e indutiva da ciência não sao, 

via de regra , aplicáveis a problemas que dizem respeito ao co~ 

c r e to e ao particular (em contras te com os objetos abstratos e 

generalizados de fo rmulações científ~ cas )" (p. 251-252 ) ; e des 

dobra o argumento nos seguin'tes termos: 

I n6 e.llzme.n;t e.~ nem 0.6 c.ienti.6ta,6 ne.m 0.6 l6gic.o.6 .6abe.m' 

ai nda muito .60 6~e. o p~oc.e..6.6 0 de. de.libe.~ac~o que. no .6 
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le..va do c.onh e.. c.ime..nto ~ 4e..c.i-6~o j Uf.,~i 6ic.~v e..l -6obfle.. a 

aç ~o c.on c.fle..ta e.. pafltic.ul afl . S omO-6 e..-6pe..c.ialme..nte.. ign~ 

Je. ante.. -6 ac. e..~c.a da-6 m ane..i Je. a-6·pe..l~-6 quai-6 o c.o nhe.. c.ime..nto 

c. ie..ntZ6ic. o ~ modi6ic.ado e.. c.onduzidb no pJe.oc.e..-6-60 de.. 

E-6tam o-6 /~e..guJe.O-6. de.. qu e.. o c.onh e.. c.ime:n 

to c.i i ntZ 6ic. o, poJe. ~ i -6 6 , n~ o pJe.e..-6C.fle..ve.. polltic.a-6 ; e..-6 

tamO-6 ig ualme..nte.. -6 e..gu.~O-6 de.. qu e.. e..le.. ~ pe.. Je.tine..nte.. ~ 

e.. xe..c.uç ~o de.. pollti c.a-6 ; n~o e..-6tamO-6 ab-6olutame..nte.. c.e..~ 

t O-6 quanto ~f., tJe.an-660flma ç ~e.. -6 qu e.. -6e.. e..nc.on t flam e..m ai 

g WJI l ugatL e..ntfle.. e...6~ e..-6 doi.6, e..xc. e.. to que.. o que.. algun.6 

c. hamam valofle...6 e.. out~O-6 c.hamam ·c.o ndic.io name..nto e..-6t~o 

de.. alg um modo e..n vol vido-6 . ( 172 , p. 252 ) 

Na defesa de s eus procedime ntos , como j ã se r~gi strou 

,aqui , Sk inner ( 236) viri a a denunciar que , para os e l aboradores 

d e pol i t i c ás , ''' e m a ntropo logia , sociologia e psicologia, as for 

mula çõe s preferida s s ão . aquelas quenao pres~:t;'evem ação" 

(p . 59 ). Assim, Sc hwab e .os críti cos que e l e interpreta pare-

cem passar por a lto o fato de que o conhecimento c ientífico do 

t ipo b e havioristQ r adical não ~ó t e m por obj e to de estudo a 

ação, mas t ambém c o nceptua l iza o'próprio c onhecimento científi 

-co como cons i stindo i gualmente e m açao . I sto e o que torna 

r ealmente (e não iron i camente, como se re fere Schwab ) privile -

gi ado o mé todo de inves tigação científica de Skinner . Tal si 

t u ação pecul ia r não autoriza, entretanto, a que Schwab (172) , 

a inda iro ni zando, conc lua que a s demais ciências do comportame n 

t o "po ssam ser re j eitadas ou subme tidas à dominação do [proce s 

so] de busca de lei s e afirmaçã o de le.is da ciência skinneriana 
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do comportamento vislvei c oino "tal "(p. 248). Ao que tudo indi 

c a , Schwab ignora que o b ehaviorismo radica l na o t rata exclusi 

vame nte do comportame nto observável; e parece t a wbém desconhe

c e r que , vinte" anos a ntes, Skinner (1 9 2) declar ara explicitame~ 

te que o e ventual sucesso de sua abordagem "não significa que 

então as ciê ncias sociais i rão inevitave lmente formular suas g.§: 

neralizações e m te r mos do comportamento individual, pois um ou 

t r o n ivel de d e scrição pode também ser válido, e bem pode ser 

ma is conveniente" "(p. 171 ). Na verdade, é possível que estas 

t enh am sido ape nas pala vras gra tuitamente corteses por parte de 

Skinne r, a ssim como foram gratuitamente descorteses os comentá 

rios de " Schwab. De qualque r forma , esse discurso de Skinner 

foi l e vado· a sério em P-6ic.o .togia do c.ol1-t.tr..ofe. -6oc.iaf (162), q uan 

do se buscou prover uma articulação t eorica ampla entre a noçao 

sociológica de c.o l1 t.tr..o f e. -6 oc.ial e o princ ípio psicológico skin

ne riano de c.ol1t.tr..o le. do c.ompo .tr..tame. l1to. E, como se continua le 

vando essa pos s ibilidade de articulação a sério, as declarações 

de Sk i nne r no parágr a fo s e guinte são, pelo menos em princípio, 

desconcertan·t es. 

De fato , embor a tenha admitidoa. "validade " e a pos-

sivel "conveniência " das formulações"da s ciências sociais, 

Skinner nã o lhes dá o me smo crédito qua ndo focaliza a questão " 

d a apli c abilidade prática, ou se j a , nos termos de Schwab , a 

"interface conhe cimento-ação". Convencido de que a postura com 

portamental tomou novo sentido ao interessar-se pelos problemas 

cor rentes, Skinner ( 222 ) ar '.Jumenta que "as ciências sociai s nao 
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- .. . ' 
sao mais efetivas preci~amcnte porque" nao sao plenamente ·compoE 

tame ntais e por este motivo não sã'o realmente científicas e por 

e..6.te. motivo tampouco estão a altura dos problemas que são cham~ 

das a resolver u (p. 47 0 ) . A rigor, o que causa estranheza ª 2 

afirmação de que as ciências sociais não são realme nte científi 

cas o ~ praticamente impossível , no momento , precisar as condi 

ções controladoras responsáveis pela emissão por Skinner de tal 

fragmento de compor t amento verbal . Talvez ela se deva. ao de~· 

prezo, manifesto e quase generalizado, que as de.mai.6 

do c.ompolL.tame.n.to então (em 1971) nutriam , como lamentavelmentE 

ainda hoje o· faz em , pe l a c..i~Hc.ia do c.ompolL.tame.n.to de Skinner . 

Trata~-se-iar segundo essa especulação , de uma reação vigorosa-

me nte provocativa ao estado acadêmico das relações entre a~ 

c iências sociais e a · psicologia . . Nesse sentido, o autor destê 

tese chegara tambªm em outra parte (Sá, 169) a concorda r c or: 

Sldnner, embora esboçasse a ~ua reação em t ermos mais moderados 

e potencialmente construtivos, como na passagem que se segue : 

Em .te.ILmO.6 algo gILo.6.6e.ilLo.6, pode.-.6e. pin.taIL do .6eguin.t ~. 

modo a .6i.tuaç.ão: 0.6 c.ien.:ti.6.ta.6 .6oc.iai.6 pILe..c.i .6am de 

uma p.6ic.ologia b~.6ic.a qu e , ' c.ombinada c.om .a.6 de.6c.ob e..2 

.:ta.6 qu e pode.~ 6a ze..IL e..le.6 pIL5pILio~ , 0.6 aj ud e.. a e.xpli

c.a/t o homem nCL.6 dime..n.6õe.6 que.. .6ua.6 /te..6pec..:tiva/~ di.6c. .i 

plina.6 p/tivile.giam; ao inv~.6 di.6.6o, ILe.c.e.be.m da ma~ ~ 

/tia do .6 p.6i~5logo.6 a qu e. ape.lam uma p.6ic.alog ,éa ".6 :'-

pe.ILe..6.tILu.:t u/talJ
. ", c.ç;m a nZ.:tido .6abo/t de e..xplic.aç.ão pILO r. . . 

.:ta e. ·global, qu e , .Ú1'lpondo · a. ·pJtiolLi limi.:t.e.6 e. d,i..ILe.ç.Õe. .:. 

~ p e..6qui.6a de...6.6 e.6 c.len.:ti.6.:td.6, não 6a z mai.6 do qu e 
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atnaralhan ~ua~ atividade~' de pnoduçao acad ~mica de 
c~nh eciminto . . A nigo n , ~ ua~ a titud e~ com netaç~o a~ 

contnibui~~e~ pnopo~cion~vei~ pelo6 p~i c5logo ~ ~ao 

ba~tante~ diven~i6icada~ : algun6 aceitam -na~ J 6elecio 

nando-a6 de modo al eat~nio ou pouco cnZtico ; Qutno~, 

em con6o nmidade com uma tnadiç~o "duJl kfL e"iJlliaHall 
j nej e:!:. 

tam-na6 em bloco ; outno6, ~endo j~ ' ~id o pnej udicado~ 

po n uma. antenion ((.liavlça com alguma po ~ .-éç ~o " p~icolQ. 

gi~ta", conv e nc em-~ e , pon gevlenaLéz ação, da e6tr!.nili 

dad e ou innelevancia de toda a p6icolog~a pata .o ~eu 

tnabalho acadê.m ,éco ; OU:ttLO~ , aindcl , lançclnI e6~e' /11 e~mo 

v eto . ~ p~i cologia ,cientZ6i ca~ ma4 v~o bu~can ajud a na 

e 
-11((.0 

p.6ican~li .6 e , pencebidcl como uma alten l'lClti vq. o pO.6 ta 

pno mi~~ona em 6unç~o de .6ua nelati va ( e , pon que 

di zen , algo culLévada) mangilwlidade c(cadê.mi ca; 

nalmente , un.6 , pO ,UCO.6 de.6cobn em o "b ehavioni.51110 

cal" - a altenna,tiva que , al1tip.6 icologi~ta pOIL exce 

lê.l1cia , n~o lLe6vala pana um b iologi~mo ILZgido (d o 

qual 06 ci e l1ti~ta.6 ~ociai.6 apn el1 denam a d e~col1 6ian j~ 

h~ ba.6tante t empo ), e ' l h e6 penmite 6u peILan c ni~co 

6 empne pn e6el1.te de p en/llanecen em em .6 eLt.6 " 60 cio l09i~ 

mo ", "hi.6tonici,smo " ou " cuLtunaL é6mo " 11.dt.-évos . Seg!:!:, 

na~ente , o melhon nepne.6el1.tal1te d e.6~a ~ltima atitude 

ê. Geonge HO lí1al1.6 [86J, auton qu e .6e COI1 i deno u 6em pne 

,um ~oci5logo ma.6 ch egou a elab onan uma p~ ico6.6ocio lQ. 

gia neall11el1te in60nrnada pon uma p.6icolog ia 

( 16 9 , p. 34-35) 

bâ.6ica. 

A citaç~o esp~culativa precedente, bem como p pr6pri o 

teor geral do artigo em que Skinner ( 222) denunciara a suposta 

inefe tividade das ciências sociais , permitem ainda arriscar-se 

a inferência de que; mesmo nesse contexto, o questionamento fu~ 

dal'ne ntal dos behavioristas radicais ' é ende reçado mais precisa-
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mente as abo lldag e.n. .ó p.ó ic.ologic.. a.ó me.ntali.óta.ó tanto as . d e 

cunho llac.ion.ali.ó ta quanto as illhacio Ytal i.óta.ó. A partir da tra 

dicional incompatibilidade que as envolve, o fato de que estas 

úl timas sejam, . s e n ã o privilegiadas, no mín'i mo menos i gnor adas 

pelos praticantes das ciências sociais justifica que a crítica 

comportamental, por um proc e sso de generalização, a tinj a tam-

bém tais disciplinas . Duas breves transcrições de uma série de 

três hipotéticos diálogos entre professor e estudante de psic~ 

logia (Sá,' 163, 164 , 16B) , forj ados por este próprio professor 

p a r a finalidades didáticas, talvez possam cQnstituir uma boa 

ilustração dessa justificativa indireta do ataque skinneriano 

ãs ciências ~ociai s. · Com relação ãs abordagens mentalistas de 

. cunho raci~nalista , das ' quais deriva a "proposição psicológica 

da r ac ionalidade 11 ' implici tamente empregada , segu ndo Homans 

( 86 , p. 318-319), com mui ta frequência pelos historiadores , b em 

como pelos economistas e outros cientistas sociais , ' a irritação 

do professor hipotético f ace ã própria i mpotência da perspect~ 

va comportamental tough-mind e. d tomou a seguinte expressa0: 

PhOn. - De. nato; o hac.ion~liMno p.óic.ologic.o 6e.z c.on 

c.e..6.óo e..ó, ma.ó n.ao mOJULe.u . Co mo o de..óC.he.Ve. Bolle..ó [21, 

p. 46- 47J , o n.ovo hac.ionali.óta ~-e.c.l~tic.o ; ac.e.ita 

ato.ó i n.c.on.ó c.ie.nte..ó, admite.'a e.xi.ót~nc.ia · d o.ó 1le.6le.xo.6 

e. do.ó h~bito .6 he.gido.6 pO h e..6tZmulo~ in.te.hno.ó e. e.xte.~ 

no.6 , ma.ó he.c.haça qualque.ll le.i unive.h.6al da de.te.hmina 

ç~o do c.ompolltame.nto~ f , a.6.6im , c.o nnhonta O.ó de.te.hmL 

ni.6ta'.6 c.om um de..óai)io que. at~ hoj e. nao paILe.c.e. te.h .6i 

do ade.quadam e. nte. he..6pondido. QU e.h dize.h, a.6 c.onc.e.p

ç 5~.6 hac..ionali.ó ta.ó da me.nt e. livhe. e. 6luida do home.m e. 
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de vaga~ ~elaç~e~ ent~e a atividade mental eo eo mp o~ 

tam e nto p~o po~ eiOl'tam uma. "explieação" ba~ tante ~im

, pl e~ e opo~tuna de muita~ ~la~~e~ de eo mpo~tamento 

eomplexo . 

ta . eom po~tam e ntal mo def1.no de v ef1.ia ~ ef1. eap CLZ de ü o f1.//I~ 

la f1. meeani~ mo~ ex plieativo~ que üo~~em aeeit~vei~ do 

po nto de vi~ taeientZüie o e, ao me~mo t empo , de~~ cm 

eo nta da evide nte 6lexibilidade e eomple xi da de do ec m 

pOJ1.tamento humano . (sá, 164, p. 12) 

Na aula hipotética seguinte , o suposto estudante parece já algo 

convencido da inadequação do "intelectualis mo " t ambém presente 

nas abordagens mentalistas d a irracionalidade, com suas "inte r 

mináve is discur~s~es acerca da s pe culiarida des sint áticas (ou 

s e j a , da lõgica inte~na ) das t e oria s ~o cas o] motivacionais" 

(s á , 168, p. 13); e di sso s e aproveita o imaginário professor 

para compará-las com a teorização behaviorist~, em termos d as 

implicaç~es que aprese ntam para a fundamentação d~s ciªncias s o 

ci a is: 

E~t. - [ ... ] E~~ e~ t eÓf1.ieO ,6 "de .óegunda mão" ga.ó tam 

tanto t empo e e.óüo~ço em di~eutif1. a~ po.ó.óZv ei.ó "leLtu 

~a~ eOf1.f1.eta~ li da teof1.ia p~ieanalZtiea - '- i~to e., do 

matef1.ial pJLO duzido p o~ UI/r teótLi eo antef1.iof1. -

bam ne glig en eiandoo eo mpo~tamento paf1.a euja 
-çao a teo f1.ia of1.iginal 60i pf1.opo~ ta. 

qu e aea 

explie~ 

'p f1.0 6. - t i~ Ll o aZ . A atevl.ção üiea de~ viadcL do.ó pf1.,9,. 

b lema~ humano .ó eompof1.tamentai.ó eon ~f1.e to.ó, E, veja 
bem, em ultima in~tâ.n.c_ia, e. a rf1.~pf1.ia noção gene.f1.iea 

de motivação qu e 6avof1.e ee e.ó~e de~vio. Ve.óde Me-
Vougall , qu e tento u 6of1.ja f t uma ba.óe p.óieolõgiea, em 
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teftmo~ in~tintivi~t~~ , pa~a a~ ei~neia~ 6oeiai6 , ~e 

{em atftibuZdo a eondiç~u 60eial em qu e o h om~m 6e en 
eontft~ a di v eft6 06 tlpo6 de motivaç5e6 qu e p~oee d eftiam 

do 6 e u i nteftio ft. F -t.eaaZ i 111 plZeito que a 6 o eiedade 

~ ' eomo e poftque o homem em 6i ~ como ~, 

do gftandemente, pOILtanto , tenta.ft mudalL 

eoi6a~ . E6ta6 6~O ainda e ~n6ide~a~ 5 e6 

n.ã.o ad.-taJ1.tavI 

e66e e6tado de 
teel da6 pO IL 

Bolle,!) [21, P;. 489J, que a6 eomplementa lemb '~Lan do qu e 

a teolLla do fte6oILço, ao eontft~lLlo , a6lftma qu e a n~tu 

fteza do homem 6e de ve. ã.6 eondlç5e6 qu e p.tr.. eclolllivw.m em 

6ua ~ltuaçã.o 6oelal, qu e o ILe6oftçamento 60elat p.tr..OC! 

de da. e6t .tr.. utu.tr..a dct .6oeleda~e;. e que, cOH6equentemen 

te, pod emo6 abftigcuL alguma6 e6 pe.tr..avLça6 de . de6cobft-t . .tr.. 

a6 oftlgen.6 de66CL 6upo6ta "J1atu.tr..e za " e talvez mud~ - la 

um dla , pafta melfLofL . (Sá, 168, p . 13-1 4 ) 

Para , enfim, encerrar esse equivocado "cas o c ontra as 

c iências sociais" , ense j ado pelo primeiro dos dois questioname~ 

tos formul ados por Schwab (17 2), parece oportuna a explicita-

ção , sob a forma de um decálogo d e pressupostos sequenciais, da 

"h ipótese gera l de trabalho" (usando uma "terminologia skinneri~ 

na ) previament e fo rmulada para a orientação das atividades aca 

dêmic as , .incluindo a elaboração da presente tese , previstas co 

mo partes d e um "Pl a no de Estudos " ma is abrange nte assumido 

por este doce nte j unto a Univers idade do Estado do Rio de J anei 

ro. 
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Hipó!ese Geral de Trabalho no Plano de Estudos sobr e 
I 

As Rel açõe s de 'Poder e Con trole S~ci a i s ~6s Termos Psi cológ ico s 
I 

do Controle e Con t r ac6ntr ol e do Co ~~6fta~ento 

01. Nen huma psic ol ogia ( ou sistema psicológico), en 

tendid a como o estudo do co mp ortamento de individuos, ~ capa z 

de, em seus pr6prios termos, explicar de modo sufi .ci ente a co m 

ple xa vi da social hu mana. 

02. As ci~ncias soc i a is e/o~ hum anas pod em fazê-lo 

ap e nas na medid a em qu e constroem abstraç õe s teóri co-co ncei-

'tuais de ord em supério r ~ do comportamento individual , o qual, 

não obst ante, perma nece como a Gni ta instância a que se pod e 

atribuir um a realidade ma t e rial in equivoca . . 

03. As formulações teóricas cientificas qu e têm maior 

pro babilida de de serem soci a l mente 're lev ant es são aqu e l as que 

não s ac rific am sua dim~nsão empirica ou sem~n tica em proveito 

de um a maior liberdade 'de sofisticação de sua dimensão sintãti 

ca ou lógi ca interna. Uma concentra çã o ness a Gltima conduz a 

um mero intelectualismo in óc uo. 

94. Para desenvolverem de modo plen ament e satisfató-

rio sua dimens ão semântita, as propo s ições das ciências soci a is 

e/ou hum anas deveriam pod er estender s~as implicações at~ o ni 

v e 1 da r e a 1 i d a de m a te r i a 1, o use j a , do c o mp.o r t a m e n to indivi-

du a 1 . 
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05. Uma man eira comum de se alcançar isso consiste no 
. 

ap elo a algu ma forma de "reducionismo psi co lõgico", o qual, en 
, 

tre tanto, ap resent a o i nconveniente de li mitar a phlo~l o tr aba 

lho de construção daquelas abstrações que melh or permitem expli 

cas as comple xidades da vida social hum ana (mo rmente a nfvel ma 

cros copico ) . 

06. Uma" a l ternativa que nao apresenta esse inconve-

ni ente consiste em um exerclcio" exte n~o de art icul ação entre 

proposições das ci~nci as sociais e/o u hum anas ( pr e s e r v a n d o - s e 

assim sua autonomia, em conformidade com o q~e se pode chamar 

de IIr ea lismo "acad~micoll ) e proposições psicolõg'cas acerca do 

co mportamento "jndividual . O termo ahtleulac~o não pressupõe al 

go como uma id e ntidade epistemolõgica fundamental entre am bas 

as ordens de proposições. Não implica, pof " 6~tro l ado, nem a 
" "" 

r edução das proposições superiores âs bãsic as nem a generaliz! 

ção das bãsi cas às su periores . Define- se me l hor co mo um exercl 

cio bidireci ona l de análise das jmplicaçõ e s das proposições de 

um nlve l nas proposiçõ es do outro nlvel. 

07. Embora todas aS psicologias se ocupem do compor t! 

mento individual, est e é frequentemente considerado como mero 

ins trumento ou decorrência de outras catego r ias menos bãsica s , 

de anãlise do individuo: na psic anã lise, o c6mportamento é ins-

trum ent o par a a descarg a de pulsões inconscientes (nitidamente, 

um constructo imaterial); na psic ologia cogniti~a, o comporta

mento é a manifestação (ou decorr~ncia) concreta de processo s 



262 

ment ais conscien te s (c oristruç3es im a te riais, tamb~m). Isto quer 

dize r que a articulação aas propoiições abstratas d~s ci~nc i as 

soci a i s e /ou huma nas co m as provid as por essas psicologias se 

ria uma art icul açã o com outras abstraçõe s de um nTvel ainda não 

sufi ci ente ment e b~si co do ponto de vista ma terialista. 

08. Para o behavior is mo rad ical, ao contrãrio, o p o~ 

to de part i da ou de refer~ncia con stan te para as proposiç ões 

te õ r i c a s ~ e s s e n c i. a 1 me n tem a t e r i a 1 - o p r õ p r i o co mporta me nto 

indivi dual - qu e ~ natur a l is tic all1e nfe in consciente (ou não-

con sci ent e) em sua ori ge m, e se tor na consciente ( ou conscient i 

zado) .atr av~s da inte ração com um am biente constitufdo pel os 

co mportamentos de outro s indivTdu os . Embora con s titua, co mo 

qu a l quer outra sistemat i zaçã 6 t eõr i ca , · um ·discurso abstrato em 

si prõp r io, nenhuma ab stra ção de ordem sup e rio r ã do comport a

men to indi vidu a l ~ inv ocada pa r a a susté nta ção de su a lõgica i n 

te rna . Prop orciona , consequentemente , o traj et o mais cur to p! 

r a a extensão da dimensão empTr i ca das ci~nci a s soci a is e/ ou 

hu mana s at~ o nTvel da r eali dade material comportamental. 

09. O me lhor uso que se po~e faz er da articulação en 

tre · as ci ~nc i as so ciais e / ou hum anas e o beh a vi or is mo radica l 

con siste na int erve nç ão h uma nit~ri a nos assuntos hum anos. Um 

uso meramen te intelec.tual ista i eticamente condenâvel, na medi 

da em que reta rda ou des vi a os esforços de {ntervençã o humanit ã 

ria . A interv ençã o mais humanit~ria . ~, em termos polTticos, 
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aque la que possa Se mostrar mais efi 'caz, em men or tempo, par a 
. ' 

a maio ria dos hom ens co~temporânetis, e nã o tenha consequ~ncias , 

aversivas para aqueles que os sucederão na face da T~rra . 

la. A, int er vençã o polltica , nos ass untos humanos estã 

sempre sujeita aos riscos da ocorr~ncia de e6eito~ . , 

isso ' ~ ver dade iro tanto em re lação âs intervençõe ~ excessivame n 

te empiricistas quantoãs ma is teoricamente i~form adas . Uma 

ori entação mode rad ame nte empirista (porque , sistematizada sobre 

um pequeno n0mero de princTp io s bâsicos simp l es ) pode ser mais 

fl ex Tvel para 'lidar ,com tai s efeit os perversos, em funç ão do ca 

r ã t e r 11 p r ã x i c o - e x p e r i me n tal 11 qu e se 1 h e p o d e i IH P r i m i r . 

, , 

Dando proseguime nto ~ , dimens ão discursiva do estudo 

explorat6rio, e ai nda sob a instigação do artigo- sintese de 

Schwab , representada agora pelo segundo de seus questionamen-

to s selecionados, deixa-se o campo especulativo da aplicabili-

dade genãrica e entra -se na especificidade , pelo menos como bi-

bliografi-camente documentada, dos supostos condicionante s con

cretos d~ aplicação do contra controle social. O refer i do que~ 

tionamento f oi formul a do por Schwab (172 ) nos seguintes termos 

des a fiadores: 

o [ ... ] a.tvo e: O c.a.va.theiJte~c.o tJta.ta.mento de. SfÚJ111VZ. 

do pJtobt ema. dó c.ontJtot e Jt~c.lpJtoco do~ c. ontJtola.doJte~ 

( ~ua. de.6 e~a. c.ontJta. a. a.c.u~a.C~o de. 6a.hc.i~m o ) . TJt~h c.JtI 
, ' 

tic.o~ - PVLe.tma. n [141J, Bta.c.R. [7 9J e Com 60Jtt [4 2J, c.a. 
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da um di6ehind o do~ outho~ em 6 ohm~c~o . e e6pecialida

de e~t~o de acohdo, ~m uma ~uhp~een dente exten~~o , , 
quanto ã: .exi~ ;tência e o b~ tinac~o de uma vcthiedade de 

- , 

hom en~ inclinado~ ao eXeJlclcio - do po deh ~ o bhe o uthO~ 

hom en~ . Ele~ ~u~tentam , em con4 equência,que o con

thaco nthole n~o contholah~ . O~contholadohe~ o 6~ 

hao. (p . 25 4 ) 

Esse prognóstico assim tão assertivamente colocado é de extrema 

importância para a deflagração de um exame crítico sério acerca 

das r eais pos sibi lidades do contracontrole. Isto deverá s er, 

portan··o, obrigatoriamente levado a cabo, mas. não atravé s d as 

considerações tec i das pelos autores mencionados por Schwab. Às 

vezes , a leviandade intelectual , por caminhos os 'mais di s parata 

'dos, pode ,levar â configuraçã.o de preocupações bastante perti-

nentes; tal é o caso da gênese, absolutamente irreproduzível, 

do perturbador inbig ht ~lcançado poi Schwab~, . ~ pre ci so, entre

tanto, não perder mu i to tempo 60m ele , a fim de levar o questi2 

namento para uma seara mais fért il. Talvez um ou dois parágr~ 

fos s e jam suficientes p ara tirar Schwab , Perelman e Black d o 

Comfort deverá permanecer por mais t empo, para que 

l he seja feit a jus tiça . 

-A r az ao porque Comfort merece permanecer coincide pre 

cisamente com o argumento para descartar. Schwab de forma tão su 

mária. Comfort difere rea. l mente em formação e especialidade, -

como Schwab dissera , dos outros doi s c r íticos, mas estes guar-

dam entre si uma extrema seme lhança acadêmica. Além disso, 

perelman e Black apostam de fato no fracasso do contracontrole 
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f ace as pode r osas i nstituiçõ es s oc i ais controladora s , mas 
. 

Comfort , c omo um a narquis t a mi litante que ~ , n~o po de ria , faz~-

l Or e na verdade n ão o faz. Sc hwab inte r pretou ma l as dificu l -

dades (n~o umu absoluta impossibi lidade ) a pontadas por Comfo r t 

, (42) em relação ao cont racontrole . 

Quanto a Perelman e , Black, fo ram eles j ~ incluidos na 

r elação de criticos absolutamente i munes, ao fraco' cont r ole pe~ 

suasivo t ehtado por Skinner atrav~s de Be uon d 6 ~eedom an d dig-

nit tj . Os pr6prios perelman (1 41, p .122 ) e Blac k (19, p . 133 ) 

ch~gam a endossar t a l inc l usã o. Seus r espectivos argumentos 

são predominul)"temen't e ct.d hominem , e encontram-se j~ praticamente 

contestados pelo q ue aqui se escreve u at~ ago r a sobre Skinner e 

o peculiar estilo liter~rio c om que a presenta o seu sistema . 

A bem da verdade , cabe as sinalar , q~e h~ 'al~uma dife r e nça entre 

e sses dois fi16sofo . Black equ ivoCa-se mai s do que, Perelman , 

porque o seu arti go e bem mais extenso. Conclui ndo , para ti-

r ã-los de v ez do c aminho , convém-se apenas que e sse último r evi 

de, com toda a sua adm:L tida c rueza, ~ mui ,t i s simo ma is ame no q ue' 

o s ataques desfechados po r e les , principa lme nte por Black. 

No espaço agora reservado par a Comfort, c abe voltar à 

"civilidade " , permi ,tindo q ue as pr ime iras palavras se j am as 

suas , preci samente aque las que devem ter levado Schwab a s e 

e quivoc a r quanto à categoriz ~ção de seus posicionamentos, mas 

que s~o , aqui r egistradas como v a liosas advert~ncias , e nao como 

inapel~vei s inter dições a o contracontrole : 
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t a e.xp vLiê.nc.ia. unive.fL.6al de. .:t odo.6. 0.6 e..6.:tud o.6 c.m ILe. .ta 

çõe..6 hum ana.6 e.mpIILJ..c.a.6 ~ e.duc.ação , pe.nolog i a, p.6i

qui a.:tILi a , admini.6.:tILação - ' qu.e. a ILe.c.o mpe.vl.~ a fiu nc.iona . 

e. a punição não , que. o IL e. fi ofLçame.n.:tb ~ mai.6 e.6 ic.az que 

a ave.fL.6 aa e. e. vi .:ta .6e.u.6 e. fi e.i.:to.6 pILe.judic.i ai.6 . Ma.6 .:to

da.6 a.6 nO.6.6a.6 i n.6.:ti.:tuiçõi.6 , ~ e.xc.e.ção da e. c. ono mia do 

c.on.6umo, .6ão p~oj e.:tada.6 na .6upo.6 i çã.o in ve.fL.6a. AI.;, pe.~ 

.6oa.6 c. om c. on he.c.ime.n.:to ne..6.6e. c.ampo e. a.6 pe..6.6oa.6 c.o m p~ 

de.J1. .6 ã.o ba.6ic.ame.11-t e. dua.6 di6efLe.11.:t e..6 .:tILibo.6 [ . •• ] 

Sk. inI1e.fL· 11ão e..6.:téi. .6o zinho e.m 6alhafL a v.éfL a .:te.J1.mo.6 C.Olll 

a biologia e p.6ic.opa.:to logia. do ·e.x.:tfLao lLdinéi.fLio 6e.n~me.

no humano da .6e.de. de. pOdVL . (Comfort , . 42, p. 204) 

E, mais a diante , confr ontando Skinn~r com "u~a perspectiva pe~ 

simi s ta [que] leria o f uturo diferenteme nte dele " (Comfort, 

. 42, p. 2 O 5) : 

Al gu n.6 do.6 in.6ig h.:t.6 humani.:téi.ILio.6 qu e. e.le. .:te.m a dize.IL 

pod e. m ob .:te. 1L e. xpfLe..6.6ão e.m c.oi.6 a..6 .:ta~~ c.omo a admi ni.6 -

. .:tIL ação e. a e. duc. ação; e.m c. o 11.:te.X.:tO /~ l11 ai.6 amplo .6 -- a .6 E.. 
c.ie.dade. em gULal , a vida polI.:tic.a - e.le. .6 e..6 .:tão a.fL/Li.6 

c.ado.6 a .6 e.fLe.m aplic.ado.6 ape.na.6 pafLa o ab u.6o , rOfLqUe. 

o POd e. fL ofL ga ni zac.ional ~ e.fLmnne. c. e. .6om e. n.:te. c.om 0.6 admi 

ni.6.:tfLad6fL e. .6 in e. p.:to.6 pfL ofii.6.6ionai.6 , que. fLe.c. om pe.n.6am a 

não pe.i.:tufL ba ~ão a C.UIL.:tO pfLazo de. .6 e.u.6 pfL5pfLio.6 pa 

p~i.6, [ ••• ]. (42, p. 205') 

Assim, Comf o r t ( 42), a pós criticar urna supos ta impr~ 

vidência por parte de Skinner quanto a o produ to operaciona l d e 

·suas extra polaçõe s sociais, considera a inda que a "sua c apac i da 

de para influxos intuitivos ( isto ~f n~o discursivos ) d e even-

t os s o ciais ~ basicamente pobre ; [que] lhe fal ta a a ptidão do 

q 
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feiticeiro primitivo e do misticamente ~ao científico psicoter~ 

peuta para responder a comp lexos sinais [ ... ]" (p. 20 6 ) . . A re~ 

posta óbvia de Skinner seria a de que só é possível alguém dar

se conta efeti~ament~ do que acontece no mundo ~ sua volta d e 

.pois de haver aprendido a bem analisar as relaç6es entre os or 

ganismos e seu? ambientes em termos das contingências de r efor 

ço, e .que , portanto , as capacidades intuitivas que Comfoit atrl 

bui ao feiticeiro, ao psicoterapeu ta , e provave lmente também a 

si próprio, n~o s~o sen~o ilusórias. Seus aspectos mais conspl 

cuamente comportamentais, como a emissão verba l de tal comentá 

rio no artigo, s er iam certame nte mantidos fort es , como o indica 

o tom ·confiante assumido por Comfort, apenas em funç~o do fre

quentemente acidental reforçamento intermitente a razao variá-

vel, t~o característico da convicção intuitiva. Quanto as ad 

vertências ou d esafios estabelecidos por Comfort, c abe apenas 

assinalar, como faria Skinner , que essas são quest6es a ser r es 

pondidas efetivamente através da evidência empírica e não de 

forma merame nte impressionista. 

Cumpre finalmente dar conta da questão da aplicabili 

dade nao mais em termos · teórico-programáticos genéricos, c omo 

se fez até o mbmento. Será necessário agor~, ou ma is precisa

mente ao início da próxima seç~o, compor um panorama crítico 

das reais tentativas -- apenas planejadas ou efetivamente condu 

zidas -- de intervenção beha~ioris-ta radical nos assuntos huma 

nos. Tal levantamento deverá funcionar como um quadro de refe 

rência preliminar para a avaliaç~o da relev~ncia social e ade 
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quaç ~o operacional do presente proj eto ; a fim de submct~-lo em 

se~uida a um julgamentoempIrico complementar , conduz i do a um . 

nível simplesmente e xploratório - mas n~o, po r 1SS0, rn inimizá 

vel; ou, talvez exa tamente por i sso , bastante oportuno e eluc i 

dati.vo - face ao caracterIst j.co esta do da que stão . 
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3.2 º-E_roblema: estado atual d a ques t ão; pressupostos ,teóri 

cos e specIf icos; f'Ór!llUlaçao 'o'pe raciona l e procedimen t os 

metodo lógico~ 

As explicitas e animadoras exortações de Hol l and 

(85) quanto ao emprego politicamente r esponsâve l e t e cnicamen-

te promissor da noção d e c.o l1.;tJWc.on.tJtole. , como s umarizadas n o 

informe preliminar do presente estudo junto à SBPC, parecem 

n~o ter provocado qualquer repercuss~o significativa durante 

os mais de dez anos que transcorreram desde a sua formulação 

origi~al . O ,próprio c o nceito em si , mesmo sem a s implicações 

, polI~ico- sociais aqui enfatizadas, aparen ta n ão t er recebido 

muita atenção . Uma recente bUsca bib liogiâf ica r eali zada pelo 

Instituto Brasil e iro de Informação em Ci~ncia e Tecnologia 

(IBICT/CNPq), utilizando o V.<.alog I n.Ô0Jtinat"éon. Re;tué~vCl.I 

sobre o acervo do P~yc."én.no databa~e., foi capaz de recuperar 

n ão mais que uma dfizia de refer~ncias envolvendo d e a l guma fo~ 

ma o contracontrole; i sto, d e ntro d e um c on junto mais amp lo d e 

matéri a s sobre o behaviori smo r adica l publicadas n QS último s 

-
dez anos em revistas espe cializadas de dive r sas partes do mun 

do . ' 

Mais d ecepcionante ainda, para os propósitos do pr~ 

sente trabalho, é a constataçã6 d e que oito , dessas do ze refe 

r~ncias - Seay , Suppa, Schoen e Roberts (1 74 ), Lauver, Holimane 

Kazama (107), Guntern (7 8 ), Zwart e Lisman (270), Moyer (13 4), 
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Balsam e Bondy (8), Moyer (133 ), Davison (52 ) - são absoluta 

mente irre l evantes. A maioria ut~liza o conceit o de contracon 

trole no contexto d~ t erapia comportame ntal J equiparando-o a 

própri a noção de ~e~~ótênc~a como empregada na práti ca ps ican~ 

l itica. o contracontrole vem a ser, assim , definido como li a 

extensão em que um cliente pode r esis tir aos 'es forço s de um 

terape uta para modificá":"lo". Relata-se tamb~rn que muitos pr~ 

fissionais vêem lia terapia como uma luta pe lo ter'apeuta para 

dominar a resi s tência do cli ente e suas tentativa s de Contra-

controle" . Um dos textos , utilizando o termo em uma s ituação 

institucional e d ef inindo-o ainda como opo s ição ou r~sis tência 

~ intervenç ã o compoitamental , aponta nega tivamente o contracon 

trole como responsá,vel por prejuizos dive r sos - con sumo de 

tempo ~ e levação do custo do's progra ina s, etc - e apresenta es 

tr~t~gias alterna~ivas d e programação para mitigar o seu d e 

senvolv ime nto. -Dois desses artigos , que nao se enquadram no 

c ampo da aplicação prática, e sim no da p e squisa em psicologia 

socia l, simpiesmente tomam o contracontrole como sin6n imo de 

~eatancla; chegando-se , em um des ses experimentos, a correla-

cionar "medidas" (n a verda de , infe rências duvidosas) de contra 

contro l e com graus da esca l a es~encialmente cognitivista do 

Dos restantes quatro artigos dessa jã r eduzida s a 

fra , t rês deles ..-- Thyer (249), Hontesinos, Cuvo e Preciado 

(12 5 ) e Greer (7 6 ) - fazem um emprego conce,itu a lmente fide-

digno do termo contracontrole e foc a li z am questões concern en-
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tes de fato ao be~aviorismo radica1~ a saber: (a ) o ensino te6 

ri.co-conceitual r e ' não n1eramente t.écnico , da análise experime~ 

tal do comportame nto a profissionais nao~psicôlogos dedicados 

à as s istê ncia humana ; (b) a investigação de problemas éticos , 

legai ~ e i n stitucionais relacionados à terapia c omportamental 

na América Latina , através de questionários enviados a profi~ 

siona i s a tuando no Brasil, Colômbia, Chile , República Domini

c ana, Eq ua dor , México ,Peru e Urug~ai ; (c) o exerci cio de con 

tracontrole por parte d a A.6 .6 o c..iatio 11 fi Oh Behavioh AnMIj.6-ú:' (ABA) 

sobre a Ameh~c..an Educ..atlol1al Re~eahc..h A.6.6bc..latlol1 (AERAI, no 

sentido d e forç a r o reconhecimento de que muitos dos aspectos 

estudados po~ p esquisadores e ducacionais (com financi a me nto da 

AERA, qUe .controla 'Os tundo s federais norte-americanos para 

pesquisa e treinamento) sao efetivame nte 'derivados da análise 

experimental do comportamento; e que , consequentemente , dOllto 

res em a nálise comportamenta l devem se'r incorporados a os pr~ 

gra mas d e p e squ i s a educaciona l , para ensinar aos demais pe~ 

qui s a dore s ai complexida d e s do behaviorismo radical . Não obs 

tant~ a oportuna ap l i c ação do principio do contracontrole , paE 

ticularmente neste último trabalho, esta s e faz mais diretame~ 

te em proveito do behaviorismo radica l em si pr6priol permane

cendo a intervenção socialme nte relevante nos assuntos humanos 

apenas como uma ' decorrência implíc ita do êxito de tais, estraté 

gias contracontro1adores propostas. 

Assim, o es t ado atua l da questão da aplicabil ida de 

socialme nte relevante di reta da ,noção de contracontrole, pelo 
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menos como evidenciado no s termos bibliograficos disponíveis , 

t e rminari a representado por um unico artigo , de treze páginas , 

publicado em 1977. ' Mas n em isso ocorre, pois esse trabalho da 

autoria de Hayes e Maley (80) ......-- Co e.JLc.i.OVl. : le.gal al1d be.ho .. v-toJLa.t 

i~~ue.~ -- é essencialmente descritivo-analítico, e nao p r e scri 

-tivo ; nao conduz, sugere ou induz a iniciativas d e contracon~ 

trole social. O contrac.ontrole , na v e rdade, é considerado por 

Hayes e Ma ley apenas como uma variável dependente., cuj a inten 

sidade e l es constatam decrescer e m funç ão do aumento da, coer-

-ç a o_ 

Em termos , portanto , de alJroveitamento da experiên-

cia alhei a p~évia , não se t em aqui n a d a de especIf i co com que 

começar. ,O própr'io' Hollan'd, em seu breve Çl.rt:igo G S iJ1.viJLâVl. lo~ 

pJLiVl.c.Zpio~ c.oVl.duc.tiale.~ paJLa lo~ JL~Vo luc.i.onâJLio~? (85 ) , so 

apresenta uma estratégia 'p a rticular ilustrativa do exercício 

do contracontro le social. E não ê s eque r uma boa ilustração , 

visto es tar ma is apta a servir a finalidades t errori s t as i me -

diatas do que ao persistente processo de construção de uma so 

ciedade democrática . Restará talvez à presente tese a compen-

sação - ·não academicamente d e sprezIvel -- 'd a originalidade 

mas , por' isso mesmo , acompa nhadà do ~norme peso da re sponsabi 

lida de , não só acadêmica , e sim principalmente polítim-social. 

Realmente , as dificuldades caract erísticas desses 

c ampos de responsabi,li,dade e de conhe cimento não podem ser 

subes timadas. Em diversas ocasiõe s , ao l o ngo do c apitulo pr~ 

cedente edo ini cio des t e , elas , foram evidenciadas; p o r exem-
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pIo, atrav~ s dos de poimento trans cri tos de Pira ges (143), 

Ne al (137) e Comfort (42), dentre ~ outros. No caso de s s e s auto 

re5 , p e l a própri a na tureza da obra colebi v a de onde s uas consi 

de r a ções f o ram extraídas , o que s e aponta c om frequênci a como 

mais problemático ~ justam e nte a ,{,11c.u.JL.óao p .óic.o1?.ôg ic.a no c ampo 

político-s ocial. De nuncia-s e exp llcita ou implicitamente , com 

mai o r ou me nor veemênci a , com a t enua n te s formuladas em um e sti 

lo condescendente o u c om agravante s ostensiva mente apoiadas no 

argume nto da a u tor i dade ; d e urna fo rma . o u ee outr a , mas sempre 

a me sma coisa qua l s ej a , em úl tima instâ ncia , a o usadi a d a 

lIintromissão " d e urna psico l ogia de fil i a çao naturalista no c a m 

po supostamer: te autônomo " do .6 o c.,ia f.. " . Quando f o rçados a a dmi 

. t ir que se possa , e ã s vez e s at~ q ue se deva, romper a~ tradi

ciona is barr e iras f ilos6fico-cientIf i ca s entre as dua s sea r a s 

acadêmicas , os opo s itores a e s s a " irttromissão~ comume nte aca 

bam por s uscitar acu saçõe s d e caráte r mais chão , e po r i sso 

mesmo at~ mais c ontunden"t e s , corno as d e "ingenuidade 11 , " amado 

rismo" ou "intempest i v idade " por p a rte do p sicólo go c omporta

me ntal. Ape sar, entre t anto, da vi rtua l inexistência d e expe 

riências pr~via s. e spe cIfi cas e dos impedimentos suscitados pe 

los "prop ri e tários acadê mi co's " - t anto generali s tas (como os 

filósofo s ditos sociais ) q uan o especi a listas (como sociólo-

go s ', a n tropólogos , cientistas pol l t icos , e assim por diante ) 

do c ampo dos fenôme nos e prob l e mas sociais h umanos, é possível 

contar com a lgumas importa n te s fon te$ de ~n~ ight.ó teôrico-con 

ceituai s e práti.cos capaz es de prove r ·uma adequa da orie ntação 

ã interve nção b e havioris t a r adical o ra pre t end i da. 
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Cabe citar logo em primeiro lugar , pelo endosso que 

proporciona ã re lev~ncia' social d~ aplicaç~o da psicologia de 

b ase comportamental à compreensão e tran s formação das relações 

soci.ai.s, a con tribuiç ~o marxista de J ean-François Le Ny . Embo 

ra se to rne evidente , pEÜO exame de um de s e us traba lhos de 

~unho did~ti co (Le Ny , 108), que esse autor prefere privile-

giar a vertente pavloviana do processo de condic ioname nto , ve 

ri fica- se t ambªm que em sua obra mais politica e socialmente 

orientada - . P!.:ii.c.ologia e matC?.Jti.al i..6mo di.alê.ti.c.o (109) 'as 

principais relações apontadas e interpre tadas são legitimame~ 

t e generaliz~veis a abo rdagem behaviorista skinneriana. As ci 

-sao t açõe;; seguintes , que comprovam essa assertiva , fragmentos 

das mesmas· passagens se l e ciona das por sá (169 , p . 38-41 ) para 

ilustrar proposições' conce~nente s à co~cepção naturalista do 

homem, à interação do comportamento com 6 ambiente e à articu 

l ação entre os processos comportamentais e a s d eterminações so 

cio-his t óricas : 

[ ... ] .6 e qu eJtC?. mo.6 teJt uma ldê.la exata do c.aJt~teJt .60 

c.lal do p.6 1 qul.6mo humano, dev emo.6 peJt.6p ec.tlv~-lo c.o 
mo éJ endo o ólm de. um movimento, e pe.JLg(wtaJt- nO ,5 .60 

bJte o que éJe.en c.ontJLa " cLnte..6 ". E nec.e.6 .6ã.Jtlo , pol.6, 

mal1teJt bem pJte.ó.e.nte. no e.ópZJtlto que o h.omem ê. o pJtE.. 

duto de uma ~onga evoluçao 6i.ol5g1c.a, qu e ele. pJto

pJtio pe.Jtten c.e ao Jteino animal, e. que. ~ v~o pJtete.nd~

lo c.o nh.ec.e.Jt lndepe.ndtnt~me.nte. de.~~e. pJtoc.e..6.60 qu e. lhe 

de.u ofLi.ge.m. [ .. ,] "tpJLe:c.l.óo inJ.li.6ti.Jt neéJte. ponto , 

pOJtq(L e. .. poJt v e.ze.-ó' , .6e. e.nc.ontJta LLma c.e.Jtta te.ndênc.la 

paJta pe.JtdeJt de. vi!.:ita aquilo a que !.:ie. pod e c.hamaJt o 
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c.a/i.âte./L. b-iol'iJ gic.o . da e.x-iL:J:tê/1c.J..a humana, ape..6 aJr.. de. 

:tao in:t e.n.8. am e.VI:te. éi u6Lüdiado no IS e..!;;, c./i.ito -6 do.6 · Ó un dad9.. 

/i.e.L:J do maftxLSJ110 'e. , e.m paJr..:t-ic.ulciJr.. , de. Eng e..f!...6.. (Le Ny , 

109, p. 6!j-66) 

[~ .. ] MaJLx, Enge.l.6 ou Le..n,LVle.. o.:tJ..ve./i.am-.6e., óe.mpJi..e. , no 

e..6.6e.nc.J..al, ao nZve..l hi.6:t5Jr..ic.o, e.c.on5mJ..c.o, .6oeJ..o.f!..~gJ..

c.o, po.f!..Z:tic.o , que. ~ um · .66 e. me.6 mo ~Z v e..f!... Em Jr..e..f!..aç~ o 

~ PL:J-ic.o.f!..ogJ..a manló e..6:taJr.. am .6 e.m pJr.. e.. , pe.lo me.no.6, de.6C.OVl 

óJ..ança. A:tJ..:tude. c.o mpJr..e.e.n.6Zve.l e. jU.6:t-i 6J..c.ada, na me. 

dJ..da e.m que. a p.6-ic.ologJ..a -ide.a.f!..-i.6:tae.Jr..a a ~V1J..c.a · de. 

que. pod-iam :te.Jr.. c.oVlh e.c.ime. n:to na .6ua e.poc.a e qu~ muJ..:to 

.f!.. e. 9 J..:tJ..m am e.n:t e. d e. v ~ am Jr.. e. j e.-i:taJr.. . (Le Ny , 109, p . 72-73) 

E , como que partindo dos problemas implicados ness as duas adver 

tências comb inadas , Le Ny (10 9) propoe como solução psicológ~ 

ca de cará.ter conco'mi tantemente na turalis tÇJ. e social a noçao 

essencial de hJ..,!i:t~Jr..·ia -ind-ivJ..dua.f!..: 

ApoJ.. aJr..-·-6 e. /10.6 dado.6 adqu-iJr..-ido.6 e.m ma:tê.Jtia de. apJr.. e. f1di: 

zage.m .6J..gVlJ..óJ..c.a, pe..f!..o c.on:tJr..aJr..-io , c.onc.e.b e.Jr.. o de..6e nvol 

vJ..men:to J..ndJ..vJ..dual gove.Jr..nado pe.f!..a.6 c.on:tnadJ..ç5e..6 e. 

p e.~a o.6c.J..laça.o J..nc.e.-6.6an:te. e.n:tJr..e. ~ J..ndJ..vZduo . o o -6e.u 

ambJ..e.n:te.; a.6 c.on:tJr..adJ..ç~e..6 in:te.JLl1a.6 nada maJ...6 .6ao do 

. que. um Jr..e6le.xo de..6 :ta -in:teJr..aça.o. A.6.6J..m, paJr..a c.om-

pJr..e.e.nde.Jr.. um. J..ndJ..vlduo ~ ne.c.e..6.6aJr..lo c.o mpJr..e.c.nde.Jr.. .6ua 

hJ...6:t~Jr..J..a J..ndJ..vJ..dual , n.a.o .6omel'l:te. J..n:te.Jtna " vJ..vJ..d a" , 
ma.6 :tamb~m e.x:t e.Jr..n.a , c.om .6uc<..6 c.ondJ..çõe..6 dU:LaVe.J...6 , a-6 

c.iJr..c.un.6:tanc.ia.6 e.. · O.6 ac.ón:te.c.-ime.n:to.6 q~e. a 

(10 9 , p. 85-·86) 

m aJr. c. alL am • 

Fina lmente , assegu iando , pelo. menos em princIpio , a relevância 

social das in terpretaçBes behavioristas radicais dos assuntos 
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s o ciais h umanos I e consequentemente d as i nte r vençõ e s transfor 

madoras fu nda;mentadas sobre t ais interpretaçoes ~ 

S em que pOlL i..!i.6·o LSe. ponha e.m qu e. .ó'tCêo a e. xi...óte. 11,c..i a de. 

um VlZ v ei e.ó p e. c.. i.. 6 i.. c.. aJlJ e.vd e. l, o c..i ai , ê n e. c.. e.ó .6 ãlLi o IL e.

c.. oJLhe.c..e.fl, que e..óte. nao .óuplLi..me o pap ei e a im po lLtâ.J'l. 

c..ia do.6 6en2me.n o.6 i ndividuai...6 . F.65 atlLavé.6 de.6t e. .6 

que. opelLam a.6 de.te.lLmi..naç.oeLS !.Soc.iai.6 . F, poi.6 , nec.. e.~ 

J.j âlLio c.omplL e.endc,J[ c.. omo a hi..6 t õlLia. J.j o c..i.a:i do.6 hom en·.6 

nao e. .6en~o a hi..!.StõlLi..a do !.Se u de.6e.n voivimento indiv i 

duai, ten ham ou nao di...6.6o c..on.6c..ie.nc..i.. a . 

p ~ 7 3- 74 ) 

(Le Ny , 1 0 9 , 

Não ba.6ta qu e. umhol1lem te.nha vivi do J1umct .6oc..iedade e 

num a épo c.. a . c..om detelLmi..nada.6 c.. alLac..telLZ.6tic..a.6 pa!La qu e. 

o ,6e. u peVl.6am e.nto e. a .6ua o blLa dê. d e.ia.6 um "1Le.6iexo " 

,d e um mo do n e c. e..6 .6 alLi am e VI t e. 6 i.. e.i . t J1 e. c.. e.6 .6 alLi o , cúnda, 

.6 ab elL .6e 6 iz e.lL ~m palLte do .6 e. u amb ie.nt e. i ndi viduai e. 

da .6ua h~.6tõlLia lJ1di.v~duai .(L& Ny , 10 9 , p . 86 ) 

Concluindo , a apli caç ã o dos pri ncip ios b ehaviorista s 

r adicais às dimensões mais i mportantes p a r a a transformaçãolu~ 

tó ric a. de uma soci e d ade - politica , economia , educação - con 

siste assim, em essên cia , na interve nção sob re a história d e 

vi da do~ indivíduos , oU se j a , n a mudança p rovocada e m seusp~ 

drões comportamc n t a i s . Considerando com Sk i nnne r ' que "modifi ' 

cação do c omportamento e modificaç~o d o amb iente ", t a l inter

venção i mp lica port a nto , exc l usi.vamen t e , n a p roduç ão d e a lte r a 

ções nos amb i ente s espe c i ficos desses i ndividuos . 

Diferen teme n te , portant o , do qu e parecem ima g inar di 
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versos filósofos e cientis: tas sociais críticos da posturi?- bel;1a 

viorista aplicada, esta n~o envolve uma manipulaç~o direta dos 

individuos ou do "ambiente de ntro de suas peles" (para usar a 

caracte rização skinneriana) como ocorre 'na intervenç~o psl 

para então, indire tame nte , pr~ cofármi c a ou ps i cocirúrgica 

~tiz ir as pretendidas muda nças sociais . Com frequ~n ci a , e atê 

obrigatoriamente quando se trata de inte rve nção sobre proble-

ma s de significat iva magnitude social, os determi'nantes ambien 

tais dos comportamentos ' individuais s~o analisados e m termos 

propri amente sociológicos, eas muda nças en~ão propos tas assu 

me m t ambém um caráter s ocio lógico global . Para a ope r a cionali 

zaç ~o t é cnológica de ' tai s mudanç as ê ' que se torna ne cessário 

o r etorno a níveis ambientais mai s específicos, que s~o precl 

samente os que mantém as ' diversas pautas de compo rtame ntos in-

dividuais a serem a lteradas . A tí~ulo ~e ilustração, as se 

guintes consideraç~es soci ais s obré a agres s~o for am extraídas 

nao de um t exto de algum sociólogo ou cientista político, mas 

s im do de um psicólogo behaviorista mexicano Ribes I'nesta 

(154): 

Uma. ln6inÁ-da.de de 6enômeno.ó .óoc..i a.J...ó que -tEm ,t.J..do abOlL 

da.do .ó c.omo ph~6 lema.ó individua.i.ó ~u de glLup O.ó he.ótlLJ.. 

-to.ó .ó~o em . lLealJ..dade lLe6l ex o do 6~nc.J..ona.m en-to da e.6 

-thU-tUha. .óo c.l~l. A delinqu~nc.la. ~ -talvez o 6enômeno 
ma.l.ó J..l U.ó-tha.-tlv o . la ~eanali..óou, do pon-to de vl.ó-t a. 

c.ompo lL-tamentl CBulLgeélél e A(~ e h!:l, [Z9]; Rt6e.ó [15ZJ), 

c.o In o o c.o m po lL.:t.am enio d el!.:i..:t.u. 0.& o eJ.i.:ta. de..te.Juni..J1ad 0.6 o 

c.ialm ente e ~u.hg e c.omo c.on!:lequ~nc.la. da. llml.:t.aç~o da.ó 
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-6. at.1..LS 6 Ct~ o e.(.j 1.3 o c.1..ai!.i a um n. fi c.l e.o p alL c.ial da .6. o c.i eda 

de) aLS4lm c.omo do ULSO lL~plLe.LS!.iivo de.60ILma~ ave.lL.6.iva.6. 

de. C.O l1tJw.te. c.ompofLtame.n.tat pafLa " e.limlnalL" o p/tob,t~ 

ma. [ ... ] 

Se. al.3 ope.fLaçoe..6. 6~.6.ic.al.3 ln.6.tigadofLa.6. da agfL e..6.6~0 6ao 

, tfL~l.3: a e.xtlnç~o ou dimin.uiçao da 6fLe.qu~nc.ia do fLe. 

60fLçame.nto, a ctdminll.3.:tfLaçao de e.6timulaçã.o ave.fL.6.iua. 

e. o fLe.60fLçame.nt.o pOl.3ltl v o do c.ompofLtame.nto agfLe.66ivo 

e.m JLe.lação a outfLa pe.l.3l.3oa ou objeto , te.Jl106 e.l1tã.O 0.6. .. ' 

c.onc.e.itol.3 pafLa tfLaduzifL ~oc.ialmente. , a.6. ~udan ça.6. ne. " 

c.e.6.6. 'âfLla.6. da 6 eguinte. maVI,e.'lfLa: di6tfLibui çao ,liomo 

g~ne.a. da fLlque. za .6.oc.lal , e.lil~in.ação d06 6i6temM ave.fL 

.6.ivol.3 de. c.ontfLole. .6.oc.lal e. .6.upfL~.6.ão da.6. c.ondiç ~e..6. .6.~ 

c.icd.6. que. tOfLnall1 ,te.gZ.:t-<~ma.6. a agfLe..6..6.aO ou a violê.vt c.ia 

c.omo 6o fLmer..6. de. apfLoplLiaçêio da ILlque.za. 

QUe.1L dize.,lL, 'paJta e.,timlnalL a ag JLe.6..6.aO c.omo 6 e. 11. Ôlll e. 11 o 

'humano de.ve.mo.6. mud alL o 1.31..6te.ma .6.bc.ial , de divi.6.ão em 

c.la.6. .6.e.6. , que. ge.lLa o pJto,6lell1a. Se.m mudança da e..6.tfLU 

tUJta LSo Ç.ial, OL(. .6.e. ja do .6. 'c.omplexo.6. .6.l.6.te.ma.6. de. C.OI1. 

ting~nc.ia.6. que. d e 6lne.~ ' al.3 fLe.laç5e..6. de. pJtoduç~o e. 

apfLopfLiação da Jtique.za , n.~o .6.e. pode. p fLOpOJt .6.e.fLiame.n 

te. a pO.6..6.ibi,tidade. de. um mundo .6. e.m agJt e..6..6. ao , Ite.m vio 

lê.l1c.ia. (15 4 , p. 18-19) 

Obviamente " nem todos os pensadoies sociais conside 

rariam suficiente , em termo s de ' rele~~ncia soci al , a presente 

, caracterizaç~o materialista do behaviorismo r adical aplicado ã 

sociedade. Em um artigo sugestivamente intitulado S [Ú:, I 1 l1e.fLi.6.m : 

mateJtiali.6ln mln.u6 th.e. dJ:.alec.tic. , Mishler (124), por exemplo , 

contrasta diversos pressupostos subj acentes ao b e haviorismo 

de Skinner com as proposições marxistas, para denunciar o pri 
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meiro corno urna e xpressa0 d a ideo logia socia l e perspectiva me 

r al da "consciência tecnocrática": Um de seus argumentos c rít= 

cos específicos é o de que a abordag8m skinneri ana substitui ê 

ph~tlea neuoluelon~hla pela teenologia ~oeial como base para ê 

mudança social . Essa dife.r8nça quanto à intervenção deliberadé: 

nos assuntos humanos estaria ainda. associada. a uma corresponde~ 

te diferença entre os respectivos modelos te6ricos da realidadE 

social, com o marxismo 'enfatizando a ophe~~~o e o skinnerismo e 

eonthole ~oelal c omo conceitos da ordem social. Também VlacL:. 

(256 ) critica as concepções do controle social formuladas pelE 

sociologia e pela psicologia social "burguesas ", com base pri~ 

c ipalmente em um denunciado reducionismo psicológico - a , der. 

t re outras, posturas', um onipotente behaviorismo mecanicista - E 

em uma suposta negligênci a para com os determinantes econômico: 

de tal p rocesso h ist6rico-social . Nãd obstante, cabe l ançar I 

. ... . com a devida cautela, a especulação de qu~talvez o prlnclple 

relaciona l do eonthole e eo ntnaeontnole possa de fato , prover c 

materialismo skinneriano do caráter dialético que esses autc 

r es j u l gam lhe faltar . Nesse sentido, Skinner c hegou já a ir. 

t erpretar a luta de classes corno uma forma 'de se referir as r e 

l ações entre o controle e o contracontrole : 

A ohd~m nee e~ ,I.>étnia no detehm il1il.>mo h,ll.>tõhleo de Kah.f 

Manx el.> t~ na~ e onti ng ~neia~ . A l uta de ela~~e~ e um a 

pelal-

quail.> OI.> h~menl.> eon~nolam-~e mutuamente . A al.>eençac 

do poden doI.> Qomeheiantef.> e o deQlZni o do 6eudall~m( 

e o pOl.>tehioh aduento de um a eha lndu~tnlal la I.> eh ~c 
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guida pO.6.6ive.1.men.te. ' pe.lo .6oc..-iali.6ll1o ou um E.6tado ' de. 

be.m-e..6taJt .6oc.iu.ll de.pe.n.de.m amplamel1te. de.mudrl.l1ç.a.6 l'la.6 

c.on.til1 g~l1c.ia.6 ~c.oI15mic.a.6 de. Jte.6oJtç.o. (Skinnei , 221, 

p. 13 8 ) 

No qu~ concerne a presente tese, reiterando-se posi -

ç~o anteriorm~nte assumida (Sã, 162, p. 16b), os crit~rios de 

relév~ncia a se aplic ar a qualquer interveriç~o na vida humaria 

devem proceder efetivamente do paradigma marxista de justiça 

social. N~o obstante, n enhum esforço ~ feito para a obtenção 

d e uma corr~spondência ponto a ponto entre o "materialismo so 

ciólogico-economi'cista " de Marx e o ' ''materialismo biológico-co~ 

portamenti s ta" de ~kinner; preferindo-se que, no atual estãgio 

de desenvolvimento de um 'projeto acadê~üco de mais amplo alcan 

c e - apenas parcialmente aqu i -repre sentado - as articulações 

vãlidas emerjam como que ,espontaneamente. Para ilu?trar es sa 

postura, encontra- se na própria CaJttilha de. CO l1tJtac.ol1tJtole. So 

c.ial (Anexo II ) interpenetrações em ambos os sentidos de, inclu 

sividade, tais como: a revolução social marxista sendo caracte' 

rizada como uma forma de contracontrole skinneriano ; e , por ou-

tro l ado , a efetivid ade d a greve como ou~ra forma de contracon

trole sendo explicada em função da teoria marxista da mai.6 va-

lia (embora apenas se ,a formule, s em mencio nar-lhe a denomina- ' 

ç~o ) . 

Além dos apoios implícitos e obj eções expiícitas, su~ 

citados por pensadores sociais - ' 'fi lósofos, sociólogos, histo 
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riadores , cientistas pol.íticos -- d e diversas filiações ide oló 

gicas, à perspectiva behaviorista'radical no trato das questões 
i 
I 

sociais hUmanas, verifica-se uma igual coexistência de posturas 

avaliatórias conflitantes dentro da comunidade acadêmica psi~~ 

lógica , e i sto também entre o~ psicólogos que em principio sim 

patizam com o sistema skinneriano. O conjunto de todas es sas 

avaliações -- tanto as favoráveis quanto as desfavoráveis e 

o que , na ausência d e experiências ma is concretas ~ melhor carac 

t eriza o estado atual do problema da aplicabilidade socialmente 

r elevante do sistema. ~,portanto, desse inteiro conjunto que 
. . 

se deve , através de um processo d e discernimento crítico, e x-

trair urna fo~mulação operacional p ara posterior submissão a um 

'exame exploratório empírico .. Nesse sentido, a s avaliações que 

l evantam restrições de qualquer ordem s ã o tão valiosas quanto 

aquelas que sugerem o rientações positivas , . (~lInbas sob prismas v a 

riados. Vale a pena , assim, resenhar mais algumas das contri-

buições pertinentes , especificamente de o rigem psicológica , re 

sultante s da Já aludida busca bibliográfica encomendada ao 

IBICT . 

Urna das mais significativas de tais contribuições e 

proporcionada por Cullen (50 ) I em um artigo ironicamente int i 

tulado Th e 6llght to the labo~ato~y~ Ski nner (20 5 ) publicara , 

em 1961, um artigo com o título de The Ól~ght ó~om the 

;to~y ) no qual constatava urna e l evada e v a são dos labora·tórios ex 

perimentais por parte de psicólOgos pesquisadores , que iam en 

tão buscar s eureforçamento profissional em situações nas quai s 
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se privilegiavam os "modelos ' matemáticos", os conceitos menta-

listas e fisiológicos do · "homem irtterior", a "explicaç50 leiga " 

em detrimento da empresa cientifica , ou ainda o çontacto com 

"as pessoas de , ~erdadett como na pr&tica clínica. o programa i!! 

tencional de Skinne r nesse escrito era o de provocar o retorno 

de tais psicólogos à investigação comportamenta l b&si ca de labo 

ratório , enfatizando suas inerentes contingências de reforço po 

sitivo. Assim , embora o tItulo ress a ltasse a direção .de um voo 

de fuga do laboratório, o efeito busca do pelo artigo era o opo~ 

to . Cullen , vinte anos depois, parodiou esse traba lho de Skin-

ner, d ando também ao seu p róprio escrito um título que descre-

via um movim~nto inverso ao que ele tinha a propor. De fato , 

face ' à con,statação de uma tendência ao aumento do uso de termos 

mentalistas na modificação do comportamento e outras transforma 
, . 

ções em relação às ' características originais desse campo, 

Cullen considera que a s61uç~0 repousaria não no vôo de retorno 

ao laboratório , ma s sim n a ap licação do behaviorismo radical es 

trito a problemas de efetiva importància social . 

Esse mesmo caminho é suger.:j.do expli.ci tamente por ou 

tros trê s autores. Meadowcroff (119), por .exemplo , relata que, 

a partir da elaboração de um instruménto de observação baseado 

nos pressupostos subj~centes ao beha viorismo radical , constatou 

que o seu uso por professores não treinados capacitou-os não só 

a identificar múltiplas fontes ' de .controle de compo rtamentos 

agressivos, mas também a pre screver diversos tipos de mudanças 

-ambientais para a prevençao de tais comportamentos. Meadowcroff 
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(119) conclui, sugerindo qu e esse instrumento de observação p~ 

deria ser igualmente útil em qualquer situação ambiental naturé 

lística (isto - -e , n ao forjada artificialmente ), na qual indiv: 

duo s devessem desenvolver habilidades na an~lise de int~raçõeE 

humanas complexas e fazer prescrições para mudanças . Por se '..:. 

turno, Jaremko '(89) acentua a importância da abordagem behavic 

rista radical para a psicologia comunit~ria; e n isso ~ endos-

sado por Kozintseva (100), que informa sobre um bem sucedido e >: 

perimento educacional plane jado para cultivar o senso de grupc 

atraves de uma abordagem individualizada envolvendo o reforç~ 

mento positivo . Um aspecto socialmente instigante, e bastantE 

oportuno face às apreciações precedentes , ~ explorado por De itz 
, , 

( 55) em um, artigo' ii1titulado Cu.JtJte.n.t J.datu4 06 applie.d be..haviot_ 

Trata-se da ques tão dE 

se os analistas cômportame ntais aplicados estariam mais interes 

sados no aperfe içoamento de comportamento i sociais importantes 

(ou seja, as vari~veis dependentes nesse tipo de intervenção ) 

ou em e xami na'r as contingências das quais t'al aperfeiçoamento É 

função (i ~to ~, vari~veis indepe ndentes). A conclusão de Deit 

é de que o aperfeiçoamento ~ comumente mais' importante do que ê. 

an~iise para a pesquisa comunitária . 

Estar-se-ia , porta nto, autorizado a delinear estraté-

gias de intervenção através de procedimentos tentativos, inde-

pendentemente de j~ se encontrarem estabelecidas ou nao, por 

pesquisas prévias , as condições mais apropriadas para a prod~ 

ção dos efeitos d ese jados? Na verdade , a solução para tal d i 
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lema, enge ndrado pela natur za mesma do objeto de estudo e de 
, I 

aplicação, já foi proporcionada há b~sta~te tempo por Kurt 

-' Lewin em seu esquema retroalimentador de ' pe~qul~a-aç~o. Não 

obstante , a utilização em si mesma do esquema pe.~qul~a-aç~o ex-i 

ge que os resultados da ação empteendida sejam avaliados de al-

guma forma, para alimentar a reformulação do próprio programa , 

de pesquisa, cujos primeiros resultados ~eriam orientado aque-

l a estraté gia de ação. Wolf (26 4 ) dá conta justamente dessa 

questão , com refe~ência específica a análise comportamental 

aplicada, ao enfatizar a necessidaqe de se desenvolver melhores 

métodos de perguntar ã própria sociedade se e'ssas aplic~ções e~ 

tão sendo relevantes e eficazes. Nesse sentido , Wolf argumenta 

a favor do ' ,emPl?ego de medidas , ~ ub j e;tlva~ da validade social de 

t ais programas de intervenção obje;t~va, propondo que esses jul 

gamentos incidam sobre os seguintes três fa'tor'es: a significâ~ 
, , 

c ia social dos objetivos; a adequação social dos procedimentos; 

a importância social dos efei 'tos . Re almente , na medida em que 

esses tipos de informação pode m ~er obtidos com re lativa facill 

d ade -- a curto ou médio prazos, a partir do desencadeamento do 

projeto de intervenção '-- eles apresentam, como processo ava lia 

tório, alguma s uperioridade em relação ã mensuração comportame~ 

t a l ma is rigorosa. Permitem, por exemplo, que se possa detec-

tar falhas em algum programa implementado há relativamente po~ _ 

co tempo, e assim corrigí-lo antes que efeitos prejudiciais de 

maior gravidade venham a se manifesta'r. Tal possibilidade de 

ide ntificação precoce de r umo s indesejados nao é útil apenas 
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para a cor~eçao de erro s de planejame nto , mas tamb~m p~ra lidar 

com um fenômeno p raticameri'te 'universal n a s intervenções soci ais ' 

de liberada s - a produção de 'e 6ei :toll peJLvelL.60'.6 , o u seja , -nao 

p lane j ado s , previstos o u dese j a dos , mas que oco r r em precisame~ 

t e c omo r e sultado dessas i n t erv e nções . 

Apesar das vanta gens apontada s com r elação a ava l ia 

ç ã o subj e t iva da v alidade s ocial das apl i c a çõe s b e h a vior i stas 

r adicais , n ã o se justifi caria omitir a consid~ração de seus ris 

co s ine r e ntes . O mais previ s í vel deies ~ a própria descara cte 

r i zação da intervenção c orno efe tivamente fund amen tada em uma 

perspe'ctiva ç omportame nta l obj e tiva ; e , uma vez assim de scarac 

t erizad a , ~al efeito p6de 'se ge nera l izar at~ o ponto da negação 

de s sa base científi6a, o u , em outras palavras , at~ o retorno ao 

me nta lismo , simpl esmente ., , Que estes não se j am , ri s c o s a penas 

i maginários ~ a lgo que pode s e r a de qua'd amente ilustrado pela fs: 
c alizaç ã o de dua s ou três t entativas publicadas nesse , sentido . 

Lie b e rman (111 ), po:r: exe mplo , em um a r tigo 'com o s ugestivo títu 

lo de Behavi olLi.6m and :the mind: a Ilimi:t edl call 60IL a lL e:tulLYl. 

:to i Yl..:tJw.6,peccio n , a p o s admiti r que os b ehaviorismos me todo lóg~ 

co e radi c a l exerceram uma pode rosa e saud á ve l influência ~ 

inves t i gaçã o psi cológic a , considera que a ê nfase que puser i31"!l s o 

b r e as variávei s a mbientais j á t eria cumpr i d o a fu nção, de eli 

minar a s pretensõe s exc ess i vas do m~todo da intr o specção. Con 

s e que nteme nte , pros segu e ~ieberman , já s e poderia levantar aque 

le veto total ~ prát ica intr6spectiva, permitindo-se e ntã o a 

p sicologi a o s benefíc~o s de ~m uso mais a mplo d a i n t ros pecçã o , 
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os quais provavelmente 'excederiam os possIveis custos . Ao que 

parece, a r e l ativa r eabi litação do e~ame 'introspectivo, como já 

promovida nos termos behavioristas radicàis, . não é suficiente 

para Lieberma ni sua exortação para o retorno à introspecção não 

é então de modo algum limitad a , como ele a declara (mui to sinto 

maticamente , entre parênteses). Rein e Svartdal ( 15 O) , por. 

seu turno, após breves considerações sobre o conceito de opera~ 

te, concluem que ~ análise funcional parece requerer conhecimen 

tos rejeitados pe~os behavioristas radicais, argumentando que 

as análises beh.aviorista,s operantes do comportamento humano 

- -pressupoem uma .compreensao do tipo -6 e. iM o c.omu:m. E , ousando 

mais, propõe m que , até que essa compree nsão seja explicada e se 

demonstre sua redutibilidade à terminologia técnica behavioris 

ta, o senso comum seja tornado como ponto de partida nessas ana 

lises. 

Uma outra advertência relacionada ao risco implicado 

na avaliação subjetiva d as inte r venções behavioristas radicais 

é proporcionada por Vargas (2 55 ) ~ envolvendo, no caso, a análi 

se comportamental dos direitos individuais . Di z Vargas que , em 

uma análise behaviorista, uma declaração de direitos consiste 

em uma assertiva acerca do uso do próprio indivIduo , de outras 

pessoas ou de coisas, para obter reforço ou evitar punição. As 

sim, afirmações sobre os direitos do indivIduo podem ser anali 

sadas da mesma maneira que outros comportamentos, sendo sua me 

ta a identificação das variáveis controladoras que , em última 

instância, confeririam significado àquelas declarações. Enquag 
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to i sso, o quadro de refer~ncia ~tico tradicional ve os direi-

tos como baseados na noção de que '0 homem ~ livre para fazer e~ 
, 

co l has. Consequentement e , é bastante pr~vis~ve l o ri sco de que 

crí ticas à intervenção behavioris ·ta, oriundas d a comunidade ét.l 

c a e enfatizando a livre escolha, se contarem com uma pronta 

ades ão , possam inibir o crescimento de uma poderosa e útil t ec 

nologia comportamental. 

A esta altura, em que já se a cumulou um bas tante ra 

zoáve l número de ref l exões n~o · só sobre a importância da aplic~ 

ção dos princípios skinrierianos a problemas sociais de signif~ 

cativa magnitude , mas também sobre as · divers~s dificuldades ine 

rentes a tal empresa~ cumpre apresentar um primeiro esboço da 

forma de intervenção a ser aqui tentada e justificá-la em ter 

mos de sua viabilidade potencial. Dentro da proposta de 

Holl and (85) de se "dar prioridade àquele s aspectos da análise 

comportamental aplic ada que tenham a possibi lidade de ser usa 

dos pela generalidade das pessoas" r e não apenas ·pelas. elites 

dominantes , a primeira prescrição e a de que se "analise a op~ 

ração do controle comportamental vigente na s ociedade ", assim 

como "os efeitos potenciais de di ferentes formas de contracon-

trole" (p. 273-274). Em segundo lugar , ainda de acordo com 

Holland, de ver-se-ia projetar uma tecnologia comportamental in 

trinsecamente adaptada à luta pela justiça social. Admitin- -

do-se a pertin~ncia de tais requisitos, a intervenção pr~tendi 

da deverá cara cterizar-se como um processo de e.d"uc. aç.ão po pufaJt, 

através do qual o próprio povo se c apacite ao exercício mais 

eficaz do contracontrole s ocial . 
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o que s~ que r enfatizar com es sa perspectiva educaci~ 

nal é o despropós ito de qualquer empreendimento alternativo pe , 

lo qual simplesmente algum conjunto de tecnologi~s ~specIficas 

de contracontrole, pos s ivelmente planejado por um grupo 'restr~ 

to de psicólogos behavi oristas politicamente progress istas, fo s 

s e posto em uso por "operadores treinados" onde e quando a ne 
, , 

cessidade se apresentasse. ' Igua lmente f adadas ao insucesso se 

ri am as iniciativas de ' ''brindar '' os beneficiários identificá-

veis do contracontrole com meras especificações operacionai s 

dessas t ecnologias , como se foss em "receitas de bolos". Rea l 

mente , a única forma efetiva de intervenção contracontro ladora 

que ora se vislumbra consiste em um procedimento educacional ps:; 

tencialmente generalizável~ Nes s e sentido~ como inc lusive o de 

no~a o título desta tese, o obj e t o de ensino não será constituI 
, , 

do estritame nte pelos fatos e l eis funcionais empIricas da -a,na 

ll~e expe~lmental do co mpo~tamento , e sim preferencialmente 

los pres s upostos básicos, conceitos e princípios relac ionais do 

behavlo~l~mo ~adlcal, que por sua própria natureza de formula-

ção fi losófica ou teórica ampla , autori za a generalização expl~ 

cativa e 'mesmo a especulação acerca da totalidade das questões 

humanas. Pretende-se ainda que o ensino adequado dos princí-

pios teóricos dessa perspectiva psicológica compor tamental se 

ja estendido a proporções cada vez maiores da popul a çao social 

mente oprimida e explorada. Por ensino adeqúado a esses segme~ 

tos populacionais entende~se aqui uma prática educativa simpl! 

ficada dos princípios teóricos ,' e nao simplificadora da real i-
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da de s ocial c omo algo l evianamente quis entender' um c r í tico 

apressado d o projeto. A· compreensão analítica proporcionada p~ 

l o s princípios explicativos simples de uma dada realidade , lon 

ge d e simplificá-la em s i " mesma, f az com que ela tenda a s e 

apresentar em toda a sua inerente complexidade ao detentor de 

~a l poder de análise . 

Que essa simplificaç ão do conhecimento s eja simulta 

neamente possível e ú til é algo que pode ser conveni~ntemente 

ilustrado por um trabalho de Farris, Ke nt e Hende r son ( 64 ) s o 

bre o ensino d a ciência do comportamento nas escolas primária e 

secundária . Embora r eferida o rigina,lmente a uma outra e esp<?cí 

fi c a realidade social , a argumentação dos autore s para a inclu 

' sao desse ensino no n í vel escolar indicado apresenta-se válida, 

s em dúvida a l guma , para qua lquer grande , context o social urbano. 

Dizem Farri s e seus co laboradores ( 64 ) : 

N o~~a ~oeie dade ex~ge eada vez mai~ qu e ~eu~ eidad~o~ 

tenham um melho~ eonheeim ento da ei i neia~ ~ .. ,J Vevf 
do a i~~o e ~ quantidade ~ada vez maio~ de in6o~mac~o 

eientZ 6iea qu e h~ que a~~imila~, ~ evid ente que ~e d~ 

ve eom e ca~ a p~ opo~eiona~ ama edueac~o elentZ6iea e6f 
eaz t~o logo ~eja po~~Zv el na Jida aeadimiea do e~tu 

davde. [ ... ] 

A neee~~id~de qu e a~ eiinela~ ~oeiai~ e e ompo~tamen

tai~ tim de ~ e~ eomp~eendida~, ~ ainda mai~ ob~igatf 

~ia. o~ p~? b l em a~ ~oeiai~ exigem ~oluC~o e , em g~ 

~al , a~ ta~e 6 a~ q u~ implieam o emp~ego de p e~ ~oa~ e~ 

t~o aumentando ~apidamente tanto em , n ~me~o eomo em 
eo mplexidade . ~ e vi dent e que ~ uita~ da~ ~o luç~e~ p~ 
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~a e66e6 p~oblema6 ' dev em p~ovi~ da apli~aç~o ~on6tan

te d06 ~~tod~6 da ~i~n~ia ao ~ompo~t~mento dQ6 ho

men6 • N 06606 ' j o v e VI. 6, - e.6i~o '6 endop~epa~Cldo6 ade,q uad~ . 
m ente pa~a e6 6 a ta~ e fia? [ .•. ] 

Na e6~ola 6e~und~~ia, a edu~aç~o ~ientlfii~a 6e ~omp5 e 

p~imo~dlalm ente de ~u~60.6 de biologia, qulmi~a e 61.6 ~ 

~a. [ ... J T ~adi~io nal~ ente ~ ã. pal!.te. wn ~U~6 o de e6;tu 

do.6 .6o~iai.6, 4.6 ~i~n ~ia.6 .6o~iai6 e do ~ompol!.tamento 

(6 4, p. 463-464) 

Face a essas considerações, os referidos autores apres,e ntaram 

então, em 1970 i um informe i ,nicial s~br.e um vasto programa de 

inve stigação, deritre cu jos objetivos jã atingidos encontra-se a 

demonstração e comprovação de que a anãlise experimental do com 

portamento pode ser ens.ina.da eficazmente a níve l escola r e l emen 

t ar e . m~dio. Esse projeto foi desenvolvido durante cinco s ema 

nas sob a forma de um curso especial de verão, para trinta alu 

nos com idades vari ando entre oito e dpze anos, nas instalações 

da We6tel!.n Mi~higan Univ e~.6it!1' . O curso tomou como modelo aqu~ 

le aplicado durante muitos anos a nível universitário por 

Keller e Schoe nfeld (9 4), e o resultado foi o de que "em cir 

cunstâncias comparãveis o desempenho dos [ • .. ] estudantes da 

escqla primâria se as ~ecielhava ao dos aluno~ db primeiro ano da 

universidade " (Farris, Kent e Hende rson, 64, p. 471). 

Uma segunda ilustração, tão importante quanto a ante 

rior e at~ mais pertinente do ponto de vista ,social, ~ forneci 

da por Ulrich (252) em um. artigo sobre o papel da universidade 

, como agente de mudança social' atrav~s dos procedime ntos d e modi 
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ficação do comportamento. 'rrata-se de um do.s mui tos . programas 

de extensão comunitár~a iniciados 'e ~ond~zidos pelo . Departame~ 
I , 

to de Psicologia da We..6:te.Jt.n.· M.-Lc.h.-Lgal'l. Un. ,(ve.Jt..6ity, então chefiado 

por Ulrichi qual seja, a implantaçã o de um conjunto educacio-

·nal, consti tuído por um jardim de infância, uma escola primária 

e uma creche, que recebe u o sugestivo nome de Le.aJt.n in.g Village. .. 

Um dos seus sub-programas consistia no treinamento de estudan 

tes secundaristas·, .principalmente oriundos . de me ios sociais des 

privilegiados, pa;a ensinar e trabalh~r em Villagi 

procedimentos de modificação do comportame~tG. 

empregando 

Certamente, um aspecto de extremo interesse nessas in 

tervenções ilustrativas é o da modificação do comportamento ver 

balo Farrís, Kent e Hende rson (64~ apontam-na como uma das mu 

danças mais importantes . que se produziram no ~omportamento de 

seus jovens alunos · (oito a doze anos de idade , relembre-se), em 

bora tai objetivo não tenha sido proposto exp lici·tamente no pro 

grama. Apenas se insistia , através da correç ão inicial de af i r 

maçoes inadequadas pelos instrutores, em que "o modo como fala 

mos acerca dos acontecimentos é importante para a comunicação 

hásica" (p. 471). No pres e nte projeto d~ educa ção popular, por 

outro lado, o comportamento verbal vem a constituir não só o fo 

co ~rincipal da intervenção , como também o seu instrume nto ex 

clusivo. Essa concentração sobre o comportamento verbal exige, 

.entretanto, um alongamento específico das considerações teóri-

cas, na medida mesmo em que diversos críticos o vêem como o c.al 

c.al1haJt. de. Aquile..6 do behaviorismo radical, ou então como uma es 
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pêcie de d ~u~ ~x maQhina com que se supriria, suas supostas defi 

ciências no campo dos chamados , "processos cogni ti vos 11 • 

Provavelme nte, o s melhores advogados da importância 

do comportamento verbal no controle do comportamento em geral 

s~o Rozynko, Swift, Swift e Boggs (161) , através das considera-

-çoes que emitem em seu artigo Cont4oll~d ~n vi~onm~nt~ 6o~ ~o-

Qial Qh aJ'Lg e . A perspectiva as sumida por 'esses autores acerca 

d as relações en'tre o comportame nto verbal' e' o comp'ortamento co 

mo um todo, em conformidade quase completa com os pressupostos 

b~sicos do beha~iorismo ~adical, é ' assim colocada em suas pro 

prias p a l avras: ' 

Em bo~a p o~~a ~~4 di~o qu~ a~ Qau~a~ ~ltima~ do Qompo~ 

tam~nto ~~pou~am no ambi~nt~ ~xte~no , uma va~ta p~o

p04C~O do Qont4o l~ do Qom~o~tam~nto i inte~nalizada ~ 

i 6unC~~ , d~ ~i~t~ma~ v~~bai~ ~nQdb~~to~ ~ mani6~~to~ 

( p ~n~ amuLto ~ 6a:la ). C . .. ], o~ ~ .. ü't~ma~ v ~4bai.6 qu~ 

pO .6~uimo.6 ~ p a~tilhamo~ ~~t~o di4etam ~nt~ ~~laQiona

do~ ao~ no~~o.6 out4o~ Qompo~tam~nto~ .6o 'Qiai~ , ~ d~t~4 

minam no~~a QonQ~PC~ o dó mundo ~m qu ~ viv~mo.6. Um ho 

m ~m 6a z muit6 do qu~ 6az Qomo uma 6unc~o do que ~l~ 

p~n.6 a ( ou di~ia) qu~ i 4~al . (Rozynk6 ~t alii, 161, 

p. 75-7 6 ) 

A conformidade com os pressupostos b ehavioristas radicais so 

n~o'pode ser considerada absoluta, porque Skinner n~o autoriza 

o emprego do t ermo "internali zaç~o", dada sua conotaç~o algo 

mentalista. Mas , passando à interpretaç~o , dos aspectos mai s es 

pecíficos d a s re l ações sociais humanas ', como na esclarecedora 
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p assagem que se segue , encontra-se uma total compatibilidade 

com as formülações ' skinnerianas o r.iginais : 

o que. dize.mo.6 que. e..6tâ. " e.JtJtado " c.om a ~oc.i 'e.dade. , ou 

c.om o "no.6.6O pJt5pJtio c.om poJttame.nto ou o de. alguma o~ 

tJta p e.~.6oa , ~ tamb~m 6unç~0 do .6i.6te.ma ve.Jtbal qu e 

apJte.nde.mo.6 e.m nO.6.6a c.omunidade.; e. o qu e. di ze.m o.6 a o~ 

tJtO.6 e. ' a n5.ó me.~mo.6 de.te.JtminaJtâ. onde. pJtoc.uJtaJte.mo.6 at 

.6oluç~e..6 . Na nO.6.6a pJte..6e.nt e. .6oc.ie.da de. o que. dize.mo t 

~ u~a paJtte. .6igni6ic.ativa do pJtoble.ma . ' No.6 .6o ,pJtinc.~ 

pal me.c.a.ni.6m o de. c.ont Jtole. te.m .6ido alguma 60Jtma d e. p!::. 

niç~o, e. muito de.la ~ve.Jtbal . A , puniçao c. omo um me.ic 

de. c.ontJtole. ~ e.n.6inada e.m ~o~.6a~ c.omunidade..6 , 

tOJtno~ uma ~a.Jtte. inte.gJtante. de. no.6.6O .6i.6te.ma 

(Rozynko e.t alii. 161 , p. 76-77) 

Como se vera , no instrumento didático elaborado -- a 

CaJttilha de. Co ntJtac.o ntJtole. So c.ial --' o, controle de natureza emi 

nentemente verbal e x ercido atrav~s do sistema ~tico ~ obj eto de 

um t rat amento ba s tante exten s o e circunstanciado, precisamente 

com o propósito d e reduzir a eficácia do se,u emprego com efei 

tos aversivos e / ou exploratórios por parte dos grupos sociais 

cont rol,a dores . E , tamb~m a respeito dess a questão , encontra-se 

em Rozynko e.t alii (161 ) uma interessante consideração: 

0.6 c.on6lito .6 e.n:tJte. gJtu pO.6 .6ao ba..6e.ado.6 e.m di.6c.o Jt d~n

c.ia.6 quanto a c.omo 0.6 Jte.60 Jtça doJte..6 da .6oc.ie.d.ade. - i~ 

to ~ , b e.~1.6 mate.Jtiai.6 , .6tatu.6 e. pJt e..6tZg io -- de.vam .6 e.t:, 

dividido.6. E.6.6a.6di...6c. oJtd~nc.ia..6 .6ã.o apoiadall, manü.d.{U 

e. e.xpJte..611a.6 poJt atitude..6 , ' e. .6~0 mani6e..6 t adall pe.lo c.o~ 

poJttame.nto v e.Jt ba.l da lloc.i e.dad e. e. dOll gJtUpOll e.m c.ol1ól~ 

to. (1 61 , p. 83) 
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Quanto a produção das mudanças sociais que 'caracterizariam como 

efetivamente relevante a aplicação do behaviorismo radical aos 
, 

assuntos humanos, aqueles autores atribuêm as seguintes impor-

tantes funções ao comportame nto verbal : 

o eompo~~amen~o ve~bal e~ia a no~~a ~ealidade , e~~abe 

leee o~ no~~o~ ~e6o~çado~e~ e , em 9~ande ex~en~ao, ' 

eont~ola o no~~o eompo~~am e n~o n~o ve~bal . No inleio 

do p~oe~~~o de mudança ~oeial ~~o neee~~~~io a ~ob~~ 

viv êneiada ~ o eiedade , devel1lo~ ·no.6 o~iel1~a~ p~imei~o 

pa~a o ~~oblema de eo~o mud~~ ~an~o o no~~o eompo~~a

men~o ve~bal mani6~~~o ~uan~o o eneobe~to , e em que 

di~eç~o. (Rozynko e~ alii, . 161, p; 84) 

Resta, entretanto, indicar como o comportamento verbal e ou po 

de ser mudado, ' e também em que direção deve ser mudado. O eomô 

e equacionado por e l es nos seguint es termos: 

Qualque~' eompo ~~.amen~o , iVl.eluindo o. eompo~~amen,to ve~ 

bal, pa~~a po~ um p~o e e~~o ~e enieamel1~e ehamado de .9! 

ne~ali z ac~o de e~tlm ulo e ~e~po~~d . Se, po~ . um lado , 

a ~ituaç~o de e~~Imulo pe~maneee . inal~e~ada, a me~ma 

~e~po~~a ~ ainda p~ov~Jel de ~e~ emi~ida . Se , po~ o~ 

t~o lado , a ~ituaç~o de e~~Imulo i um ~an~o mudada , a 

~e~po~ia ~ambim ~e modi6i~a levemen~e. Na medida em 
que a ~e.6po.6ta emi~ida ~eja ~e6o~çada, e~~a "6lu~ua

ç~o" eo n~inua~~ . S e pen~ a~ e a9i~ em te~mo~ de p/Li!! 

elpio~ eompo~talJlen~ai~ 6o~em e6e~ivo~ em uma va~ieda 

de de ~i~uaç~e~, i al~amen~e p~ov~vel que e~~a p~~~{ . 

ea ~e di6unda a di6e~en~e~ ~~ea.6 de in~e~aç~o humana . 

(Rozynko e~ alii, 161, p. 86-87) 

.1 



E prosseguindo, realisticamente, Rozynko, Swift, Swift e Boggs 

(161) conside ram que li a. sociedade ,não será subitamente · c.oJ1ve.JtL~ 

da. a uma 6Lf..oJ:,06ia. ope.:WJ1,te. " (p. 87 ), mas isto poderá ocorre:::: 

sim gradativamente , como na modelagem do comportamento indivi

dual , ' a tra vés d e uma série de aceitações parciais sucess ivas c:: 

"realidade operante". 

Não obs tante, a segunda ques tão colocada por Rozynk: 

e s eus colaborado r es __ o em que di reção deve ser mudado o compo:::: 

t amento verbal . __ não parece sufi cientemente respondida peL: 

simples conversa0 final à filosofia do behaviorismo ~adica lj 

isto, na exata medida em que o processo de conversão ou adesã: 

se impoe como de natureza gradativa . ~ possível que , a o impr~ 

visível final d e tudo, tal perspect~va filos6fica , a ci~nc i:: 

que ela fundamenta e a t e cnologia . derivada desta ú ltima basten 

para assegurar, como quei ~kinner , a sobreviv~ncia da cultura. 

No s es t ágios intermediários e ntretanto , e particularme nte n:: 

pres nte condição de equilibrio instávei em que parece se enco~ 

trar a sociedade humana como um todo , não s'e pode pres cindir d -.:: 

orientações polí ticas a s erem estampadas sobre o processo de i~ 

trodução 'dos princípios behavioristas radica is na d iscussão do~ 

problemas sociais contemporâneo s . 

Is to que r di zer que , d a das as condições s6cio-polít~ 

co-econômicas vigentes ne sta epoca e neste país, a avaliação e~ 

plorat6r~a da aplicabilidade ~ocialmente relevante do behavio

rismo radical não deverá ser conduzida em relação ao quadro d= 

referência ut6p ico cara cte risticamente skinneriano. Ao contr~ 
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rio', qualquer tentativa de modificação do comportamento verbal 

de pessoas, grupos ou instituições deverá ser avaliada pelo cri 

t~rio de seu potencial de alteração socialm~nte vantajosa d a 

situação presente, pelo menos no que ela apresenta de ma~s ime 

d iatamente aversivo ou nitid ame nte exploratório. O que estará 

sendo então considerado corno de suficiente relevância social se 

rá a ' possibilidade de exercício eficaz, a curto ou médio pr~ 

zos, de procedimentos contracontroladores. A superação a longo 

prazo, defendida por Skinner, das relações instáveis entre con 

trole e contracontrole encontra-se, portanto, além das ambições 

do presente estudo. 

Al~m desses determin~ntes específicos de auto-limita-. 

ção da escala ~valiatória da intervençãobehaviorista radical, 

é preciso nao omitir duas outras considerações de ordem mais g~ 

nérica, . e intimamente relacionadas, qU.e também desempenharam um 

papel na assunção desta perspe ctiva realista. Em prime iro l u 

gar , cumpre ~ar o devido crédito à advertência de Rosy nko ~7. 

aLU.- (161) de que "o mais poderoso agente de mudança comporta-

mental [.~.J é a própria socíedade''' (p. 98). Esse argumento, 

embora e xpresso em outras palavras, é desenvolvido inclusive na 

própria Ca~tilha; e, logicamente , a mesma ressalva que é ender~ 

çada aos seus leitores , . no sentido de prevenir qualquer dispos~ 

ção emocional de injustificada onipotênc ia individual ou gr~ 

paI, não poderia deixar de ser também observada pelos seus ela 

boradores e divulgadores. Entende-se aqui, portanto, que as mu 

- -danças socia lmente mais amplas e significativas nao serao prov~ 
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cadas por nenhuma,associaç~o popular ou equipeacad~mic a isola 

das. Sem que assim se subes'timea: influ~ncia que tais grupos 

podem exercer, o que se concebe é que unicamente a sociedade ce 

mo um todo se j a capaz de provocar sua própria transforma~~o r a 

dical. 

Em segundo lugar, s eria simplesmente leviano ignorar 

a ocorrência dos chamados ene~to~ p~~v ~~~o~ , corno , interessante-

mente discutidos e ilustrados por Boudon (23); paia quem,essas 

"repercus sões sociaj_s não intencio nai,s ,das ' ações humana s inter 

cionais " (Popper , apud Boudon ) " s~o onipresentes na vida social 

e [ ... J representam urna das causas fundamentais dos desequilí -
... ""?. 

brios sociais, e da mud~nç~social " (p . 7). ~ c e r to que tal ne 

ç~o sociológica assim absolutizada vai contra a clássica h.-Lpóts:' 

~~ ' d~ t~abaiho skinneriana, s egundo , a qual os fenômenos natu-

rais (e, p a r a Skinner, o socia l ' nã o e ~ssencialrnente distinte 

do natural ) encontram-se subme tidos a urna ordem inerente . Nãe 

obstante , pode-se aceitar essa hipótese de trabalho e ' continuar 

se precavendo contra os efeitos perversos , considerando-os come 

regidos por l e is mui to específicas' e não identificadas. Um pr~ 

j eto utópico estaria talvez obrigado a dar tonta de tais l ei s , 

de modo a que a prediç~o e o controle j amais pudessem falhar ; 

mas urna intervenç~o auto-limitada , corno a aqui proposta, pode 

lidar com esse fenôme no apenas identificando, de preferê n6ia 

p~ecocemente, as suas manifestações e introduzindo alterações 

no plano original, a fim de superá~~as ou neutralizá-las. Igual 

mente parece ficar assim neutral izado o criticismo de Wilkinso~ 



29 8 

(2 0 2), que se baseia na s upos ta nature za "cont;r-a-intuitiva " d o 

f u ncionamento dos si stemas sociais'. 

Dando- s e , "enfim , por adequadamente c a r acterizado o es 

t a do atu a l da questão, bem como suficientemente apresentados e 

d i scutidos o s pre s supostos t eóricos e s pecíficos com relação "-a 

i nvestigaç ão da a pl icabílidade socialmente re levante do behavio 

r ismo r adi cal de B . F. Skinner , resta apenas fo r mular o problema 

d a aplicação em t ermos operacionais e " delinear o s proced'i mentos 

metodoló g i cos d o estudo expl ora"tório "em q1.,lestão . 

Quanto à formulação do prob l ema , torna-se antes neces 

sár i a uma breve descrição retrospectiva das c ircunstâncias que 

a p receder am e contribuiram para seu esboço. Como já fo i aqui 

as s i na lado , datam de 1 979/1980 as primeiras i n tenções de desen

volve r um p r oj eto ' de ap l~cação concre t a d o conceito skinneri ano 

de contnaco ntnole à que stão da conviv~ncia " democn~tica no país, 

ou, em t ermos mai s politicamente enga j ados , à contínua t arefa 

de construç ã o de uma sociedade democrá t ica . " ~ dessa me s ma ep~ 

c a o tími~o i nício d o " lento e gradua l " (para us ar a expressa0 

oficial " do governo ) p roce sso de redemocratizaçã o d o Bras il . A 

p a r da d i nâmica polí tico-partidária interna e e x t erna e do s en 

t endime nt os e de sentendimento s de c fipu l a , começaram a ganhar ca 

da vez maior expres s ão política , principalmente nos grandes c en 

t ros urbanos, diversas organi zações e movimentos populares d e 

c ará t e r democra tizante e pro gressis ta . Nes se s e ntido , s ã o de 

menç ao obrigatória : o movime nto pe l a ani s t ia do s e xil ados e pr~ 
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sos políticos, as comunidades eclesiais de b~se da igreja cató 

lica (CEBs), a emergência de lideranças sindicais autênticas e 

a consequente rápida suces sao de process6s grevistas, os 

mentos de defesa dos direitos humanos, e em especial das 

movi 

mino 

rias sociais, as associações de moradores de bairros e de fave 

las, as associações de profissionais dentro das instituições em, 

pregadoras , a reativaç~o das organizações estudantis universitá 

rias , e assim por ' diante. Entidades tradicionalmente liberais, 

como a Associaç~o Brasileira de Imprensa (ABI ) e a Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB ), passaram a intensificar e tornar 

mais progressistas as suas atuações, atropelando muitas vezes, 

juntamente cqm as associações e movimentos ja referidos , a len 

' tid~o e o gradualismo do cron?grama governamental. Por outro 

lado, a suspens~o da censura à imprensa, incluindo o caso dos 

livros, levou à eclos~o ' de ~m movimerito editorial específico de 

d enGncia do s arbítrios e dasuí smos políticos,' dos abusos e cor 

rupções do "capitalismo selvagem", dos excessos dos organismos 

policiais-militares de "defesa da segurança nacional" e sua im 

punidade, das cassações oficiais e "brancas " da cidadania e do 

direito ao trabalho, do arrocho salarial e da repressão violen 

ta das ,reivindicações trabalhistas, dos atentados enfim de toda 

ordem contra a sociedade civil, bem como de exortaç~o à mobili 

zaç à o popular para a autodefesa e de descriç~o das diversas ini 

ciativas em curso. À guisa de mera ilustraç~o, segue-se uma re 

laç~o dos sugé stivos tít~los de algumas(algo aleatoriamente se 

lecionadas) dessas numerosas edições: Fxptc..optc..ia.ç.ão e. vio.tê.nc..ia.: 
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a que..ó tã.o po.R .. Lt.<.c.a no c.dmpo , de Martins (117), O.ó pe.o e:.ó do gJla!!:. 

de. ABC; e..ótudo .óobJLe. a.6 c.ondiç.Õe...ó 'de. vida e. c.on.óc.i ênc..<.a de. c.la .ó 

.6e. do ope..JLa.n..<.o l11e.talúJLg.<.c.o , de Rainho (149), Fav e.la - JLe..6.<..ótê~ 

c..<. a pe.lo diJLe..<.tb de. v.<.v e..JL , de Nunes (139), Enc.ontJLo .ó da c.la.ó .óe 

tJLabalh adoJLa d e.. 1906 até a Conc.lat - 19 81 , de Andrade (3), Sãc 

Pau.to : o pov o e..m mov'<'m e. n;to , de Singer e Bra nt (177), O.ó M.<..t.<. ta 

JLe..ó no Pod e.JL , de Cas tello Branco (32), 19 64 : a c.onqu.<..óta do E.ó 

tado - aç.ão pollt.<.c.a , pode..n. e. golpe. de. c..ta.6.óe. , de Dreifuss (58), 

e tantos outros. 

Aipda , al~m da panfletagem tradicional, j& h a viam c o 

meçado a surgi r publicações artesanais que não buscavam apenas 

denunciar ou exortar, mas tamb~m instruir politicamente . As 

principais (e talvez mesmo a maioria) delas eram r epresentadas 
, , 

pelas "Cartilhas d~s CEBs"~ como as seguint.es dentre muitas ou 

tras : Conqu.<..ótando o qu e. ,e. no.6.óo (47), OJLgan.<.zaJL (3 9) ,Pan.á.bo.ta.ó 

(40), pa..6c.oa é pa.ó.óag e.m (2 4). Outra s c artilhas, ilustradas e 

de melhor qual idade gr~fica~ eram produzidas por , o rganizações 

aut8nomascomo a Fund aç.ão Ce.ntn.o di E.ótudo.6 do Tn.ab alho , esta, 

' com seus conhe cidos "Cadernos do CET'.' - Va JLoç.a paJLa a c.'<'dad e. 

(33), Le.vando óé na JLap ,az'<'ada (34), Saúd e.. (3 5 ), etc; ou ainda a 

pesquisa da ACO-NoJLde..óte intitula da Re.po .ó.<. ç.ã.o Salall.<.al; plla ol'tde. 

vai I'lO.óM .6a.e.ãJúo? (1) , 'pJr exemplo . 

Em 1979, sao traduzidos e publicados os c~lebres Ca 

de..llI10.ó de. Educ.aç.ã.q , Popul all, de Marta Harnecker ' e Gabriela Uribe 

(79), em sete volumes - "Explorados e Exploradores", "Explor~ 

-9ao Capitalista", "Monopólios e Mis~ria", "Luta de Classes" , 

rtrllOT ' 
.~cAo '6ETWO V~ 
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"Imperia lismo e Dependência " ~ . "Capita lismo e Soc'iali smo " 1. '.'So 

ciali smo e Comun ismo " . O 19 volume traz ia a seguinte nota do s 

agapt adores d a edição chilena : 

No~ · ~ltimo~ me~ e~ ampliou-~e , de manei~a ~i9ni6icati-

~~ va, a luta doA t~abalhado~e~ b~a~ilei~o~ . Vivt~~at 

catego~ia~ t~m d e~encadeado g~eve~ , mani6e~taç ~e~ de 

~ua ~ a~~em b l~ia~ com a p a~ticip~ç~o de milha~e~ de 

t~abalhado~e~. 

~ emp~e 60i n e~e~~ã~io , e ago~a mai~ do qu e nunca , a 

divulgaç~o de manei~a ace~~Zvel do .conjunto do~ in~ 

t~ument6~ cientZ6ico~ qu e pe~mite~ ao~ t~abalhado~e~ 

~ealiza~ a anãli~e e a t~an~6o~maç~o ~evo lucionã~ic 

da ~ealidade . O e~tudo e p debate do mate~iali~m r 

hi~tó~iQO to~na-~e cada vez mai~ uma tane6a u~gente. 

f com e~te obj etivo que iniciamo~ a publicaç~o dO l 

Cade~no~ d~ Ed~caç~o . Popula~. E~ta adaptaç~o 6eita 

~ob~e a t~aduç~o·da pu~llc~ç~o chilena p~ocu~ou intc 

g~a~ o texto ~ ~ealidade b~a~ilei~a, ~e~peitando r 

pen~ amento do~ auto.~e~ . (7 9 , .p . 9-10) 

Aquela ~poca, indicava-se que jã haviam sido vendidos mais de 

meio milhão desse s Cade~no~ na Am~rica Latina, e se os aprese~ · 

fava ao l eitor brasilei ro como talvez a melhor obra existente 

em educaç ã o poli tica. popular. A essa c a rac.terização didática 

associ a va-se ainda uma legitima e louváve l dispos içã o de consti 

tuir um instrumento de . p e~qui~a-aç~o, como evidenciado no últi · 

mo parágra fo do p r ó19go à e diçã o original, lançada no contexto 

histór~co revolucionár~o ch i~eno: . 
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Pedlmo~ ao~ no~~o~ lelto~i~ , e e~pe~lalmente ao~ t~a 

balhado~e~ , que 110~ 6açam Q{'l.ega~ .. a~ ~ua~ oplnlõ e~ , a 

. ~ua~ Q~Ztl~d~ 1 a~ ~ua~ pe~~unt~~ , pa~a l~~ o~ 

do ~ada ' vez mal~ e~ta ~~~le ; de modo q~e ela 

de manel~a Qada vez ' mal~ e6etlv~ o~ obj etlvo~ 

p~opo~ . Pa~a l~~o devem dl~lgl~..:~e a [ ... ]. 
cker e Ur ibe, 79, p . 9) 

111 elf10 ~an . 

~ump~a 

qu e ~.e. 

(Harne 

Logo a seguir , vem a ser publicados muitos outros 

opGscuios, de autorias nacionais , com · o mesmo prop6sito dec l ara 

do de servi r a uma educação popular , principalmente de n a tureza 

política e conômica. Tinham eles origem (ou inspiração) sindi 

c a l ista , acaC!-êmica , religiosa, etc , frequenteme nte combinadas 

·entre si e vinculadas a orien~açõe s ideo16gicas progress is tas 

de variadas nuances . s ão por exemplo , representativos dessa s~ 

fr a e ditorial os seguintes três trab~lhos, .dos quais se extrai 

e transcreve (de suas introduções, o ~elha~ ou qua~ta~ ~apa~) 

breves declarações quanto a seu escopo e limitação temática : 

(a) O ABC da ~la~~e ope~~~la, de Octavio Ianni (88) , a prop6si 

to do significado político marx ista da greve dos metalGrgicos 

do ABC · paulista , . e que .assim se apresenta : 

A g~e v e. doABC , em 198 0, ~ um aQonte~lme.nto . polltl~o 
na~lo nal . Ao me.~mo tempo qu e põe em que~tao o~ 

~e~~e~ e.~onõml~o~ ~ep~e~entado~ pela dltadu~a 
ta~ , mo~ t~a a 6o ~ça polltl~a do~ ope~~~lo~. 

qu e a luta da ~la~~e ope.n~~la ~o l'o~a a que~tão . 

tado demo Q~~tlio, da ~onqu~~ta da' demOQ~a~la de 
p o pula~ . (88 , q ua~ta ~apa); ' 

ln.te 
mlll
Mo~t~a 

do E~ 

ba~ e. 
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(b) ' Gula da ln61ac~0 pana o povo l de Paul Singer (176) I que as-

sim se introduz, contra o pano' de ' fundo da escamoteação t e cno-

crática desse fenômeno econômi co: 

E~te mode~to gula pnetende 6en uma anma na lut~ con

tna e66e e6tado de col~a6 . , Ele pa~te da hl p5te6e de 
que o cldad~o ~ i nteligente e qu e , qua ndo tem ace~~c 

a e~pllcaç~e6~ ' ~ capaz de entenden, lnclu~l v e quandc 
a que~t~o ~ complicada . A lntellg~ncl~, na neallda

de, n~o ~ lnita. Como qualq uen qualidade do e6plnl

tOI pnecl6a 6en cultivada e pana tanto nece6~lta de 
ln60nmaç~0. N~o ~ ~ toa qu e ' 06 , ~ovenn06 utilizam 

~eu6 ~envlCo~ de lntellg~ncla , que neco lhem , anall~a~ 

e lntenpnetam 06 6ato6 pana ele~ . O cldad~o lntell

dente tamb ~m pnecl6a ten ac e6~0 ao~ 6at o ~ e ~ua~ ~n

tenpneta~~e6. ' N e~te gula , lhe o6enecemo~ um 6um~nlo ' 

apanhado hobne camo 6e conc eltua , mede, l ntenpneta 

~obnetudo combate a ln61ac~o . Sua 61nalldade n~o 

tanto llu6tnan ,o' lelton , co~o ajud~-lo a entend en 

6en5meno e ~e po~lconan penanteele. ' (17 6, p. 9); 

(c) F~ e polJtlca; povo de VeU6 e pantlclpac~o polZtlca , da 

-e 

o 

Co 

missão Arquidiocesana de Pastor al dos Direitos Humanos e Marg~ 

nalizados , de são Paulo (43), ,caracterizando-se de certa forma 

como um aperfeiçoamento gráfico (e com aspiração a uma validade 

mais duradoura) das cartilhas artesanais, frequentemente destina 

das a um emprego imediatista, e que assim se justifica: 

Pana a Ign eja , 6alan de potltlca n~o ~ en6nentan tema 
pno6ano, 'de outna e~6e~a , ,n~m ~ exceden ~ua ml~~~o di 

ulna. Ent~e 06 podeneh que Cnl6to lhe atnlbulu, e~ 
, ' 

henclal~ ao ' cumpnl~ento do ~eu mandato, e~t~ a ml6~~o 
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ça. 
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ju~t!:.. 

Ve~de ~emp~e, a Palav~a de'V e~6 , acolhida · pela 6~, 

tem in~pi~ado a hi~t5~ia d06 homen~, u~gindo-06 a bU6 

ca~ na te~~a a con6t~uÇaO do Reino , de uma 60ciedade 

6~ate~na. Vam06 lançando 6emente6 de um mundo mai6 

jU6to toda vez ~ue vencem06 a de6igualdade e n06 da 

m06 a6 ma06 na comunh~o conc~eta de tod06 06 ben6, · 

de6de 06 mei06 de p~odu zZ- l06 at~ 06 6~ut06 de n0660 

t~abalho. (43, qua~ta capa) 

o movimento editorial voltado para a divulgação sim-

pli fi cada (evitando-se aqui o termo consagrado, porém de conota 

ção algo .pejorativa, . de "vulgarização ") da informação básica so 

bre temas qe i~teresse social. humano não se restr ingia, entre

tanto, a esse nível informacional d~ c aráter eminentemente pr~ 

tico ou aplicado, ·senão diretivo mesmo. Otit~~s séries de opG~ 

culos, que iam abrangendo uma variedade cada vez mais extensa e 

até sofisticada de assuntos, pareciam subtrair-se à rubrica le-

gítima de educação popular, pela própria perplexidade que sua 

pródiga temática deveria provocar junto às massas populares. 

Adequavam-se mais, sem ·que com isso . se queira implicar restri-

ções às suas oportunidade ' e interesse, às necessidades de um 

público de classe média, também ele próprio carente da informa 

ção cultural socialmente relevante, praticamente suprimida du _ 

rante pelo menos uma década de censura governamental aos movi 

mentos editoriais e artísticos. Um dos melhores exemplos dessa 

literatura talvez seja dado pela "Coleção Primeiros Passos" da 
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Editora Brasiliense certame nte 

Chauí. (36), com predominância no mei o unive rsitário que as 

sim se caracterizava: 

" P fL-i.m e.i.JLO ~ P all o l " e. um a c.o i e. ç. éio ' difLig -i. da , pfL-i.n c.-i.pal

me.nte., ' aOl jove.Yl.~ qu e. ~e.nte.m a -i.mpofLtanc.-i.a da ~ua pafL 

t-i.c.ipaç.ao po lZtic.a no pfLOC.e.~lO de. ' c.on~tfLuç.~o de. nO~60 

PaZl . 

PfLime.ifLOl pa6~ o l na vida pollt-i.c.a 

no c.olê.gio ', 11 0 banc.o, nCL n-à.bfLic.'a ~ ' no c.om ê.fLC.-i.o, e.m Qual 

QU e.fL ati.vidade. - QUe. fLe.pfLe..ó e.YI,te.m ,um e.lo de. l-i.gaç.~o 

e.ntfLe. o -i.ndivZduo e. a l~c.-i.e.dade. na Qual v-i.ve. e. C.fL e..óC.e. 

e. pe.la ~ual de.ve lutafL a óim de. to~~~-la ' ju.6ta, l-i.VfLe. 
e. de.m'Oc.fLãL<.c.a. ,(36, QuafLta c.apa) 

'Uma outra çoleção,dessa ' mesma editora, intitulada "Primeiros 

Vôos", é lançada em 1981, com essa 'exortação - "Depois dos Pri 

meiros Passos [ ... ] esta é a chance de se aprofundar. Prime i 

ros Vôos é urna coleção de ensaios fei tapelos ' melhore s especia 

listas para quem já s abe , mas quer saber muito mais". Seu pri 

meiro livro, A.ó.6e.mblê.-i.a , Con.ót-i.tu-i.nt~ : a le.g-i.t-i.m-i.dade. fLe.c.upe.fLa-

da, de Raymundo Faoro (63), comprova na referência ora transcri 

_ta -esse_nitido afastamento em relaç~o ao nivel próprio da educa 

ção popular: 

, E~te. nao ê. um f-i..vfLo ao go~to da moda pollt-i.c.a de. hoje., 

i,~to ê. L óãc.-i.l e. lupe.fLól.c.ial. Mal ê. do!. mail OpofLtU. -

no~. e. -tmpofLtante.~, Um l-tVfLO Que. diagnolt-i.c.a o mal 

pollt~c.o do pal~, nao e.m 6u~ç.ao do !'o6fL1ue.l de.~e.rn -

pe.YI,ho do~ alt..(rno~ gov e.fLn O.6 ~ c.orno atêo~ pfLÕpfL.tO.6 

mil.ttafLe.~ pafL e c.e.m hoj e. fLe.c.onhe.c.e.fL; n~o e.m fLazao da c.a 
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h ~n~ia de ' bo a~ 65hmula~ pollti~a~ , ~o mo o~ homen~ de 

pahtido pho~uham no~ ~o~ven ~ eh; ma~ no nlvel hadi~al 

da viabilidade do E~tado . . (63, quahta ~apaJ 
..! 

Ass im se esboçava , em termos das: tentativas correntes 

de exercício de influência progress ista e democratizante atra 

vês da comunicação escrita , o ' contexto de referência históri-

co-social para o nascimento deste projeto acadêmico de aplica-

ção politi c amente 6rientada do conhecimento behaviorista radi 

c al . A rigor, o contacto com 6 material escrito que acaba de 

ser parcia l mente arrolado , bem como seu exame critico prelimi 

nar, foram provocados por uma prime ira intenção d,e submetê-lo a 

um processo d e úl.â.li~ e de ~o nteú.do , com base em categorias beha 

vioristas r 'adicais. O esforço frustrado de estabelecimento de 

tais categorias , face à ,praticamente', incont<urn.ável incongruên-
- . 

cia conceitual entre as noções veiculadas nos discursos coleta 

dos e a terminologia da perspectiva skinneriana , é que veio a 

fortalece r a confianç a na viabilidade de uma outra pesquisa, 

apenas aventada na Reunião de 19 80 da SBPC no s seguintes ternos: 

PESQUI SAS ACAD [MICAS A SERVIÇO DO CONTRACONTR OLE 
9 ra fo ) 

(ultimo pari 

A segunda pe squisa pl aneja da consistirã ,na elaboração 

tent ativa de uma tecnologia si mp l es de contracontrole relaciona 

da a alguma ãrea de con vivên cia democrãtica especificamente des 
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respeitada na ocasiio, e portanto fartamente docum entada ,e cir 

cunstanciada atrav~s do noticiãria jornalistico. Instruções es 

crit as ou gravadas, e possivelmerite empregando ai,nda outros re 

cur sos adicionais de ' comunicação, sobre os princIpios pertine~ 

tes da anãli se operante ' aplicada constituirão a variável i 'nde 

pendente, da qual se espera que resultem comportamentos de con-

tracontrolemais eficientes por parte de sujeitos sem maiores 

con hec ime ntos de direito, ci~ncia politi~a ou ou tro campo de 

estudo especializado do ' controle social. 

Es~larecendo melhor, corno r~sultado do fracasso em re 

ferir as formulações 'das cartilhas e outros escritos aos princi 

pios ' behav~oristas , vislumbrou-se a possibilidade de fazer urna 

contribuiç~o mais original ao esforço de d~mocratizaç~o do 
, . 

pais. Parodiando Skinner (229, p. 16), ao preparar um texto 

educativo de inspiraç~o beha~iorista radical adaptado as neces 

sidade s sócio-político-econômicas brasileiras , n~o se estaria 

dando ao l eitor simplesmente urna quantidade a mais da mesma coi 

sa encontrada na literatura há pouco descrita. Se as variadas 

explicações e prescrições, de cunho feórico ou leigo, constan 

tes de tal literatura n~o eram redutíveis ~ interpretaç~o skin-

neriana, os fatos em si corno descritos no noticiário jornalístl 

co, ao contrario, comportavam a explicaç~o teórica e a prescri-

çao prática behaviori~tas radicais. 
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Ao mesmo tempo, ~'medida que se examinou mais detida 

mente aquelas cartilhas, cadernos 'e livrop, e que se 
I . I 

procurou 

complementã-las com outras leituras pert~nentes, tais como Mey 

naud (121), Dellinger (56), Gamson (69), e Lesbaupin (110), den 

tre outr'as obras, terminou aumentando ~ por' 'uma espécie de efei 

to 'de contraste, a convicção de que o texto ,de base behavioris 

-ta radical poderla vir a se mostrar nao apenas origina l, e sim 

também mais efica~ que os outros enquanto instrumento de educa 

ção politica popular. A essa altura, ,inclusive , jã não se co 

gitava mais de projetar t e cnologias de contracontrole especif~ 

cas, ou seja, rela,cionadas apenas a 'uma ou ou:tra "ãrea de convi 

vência democrática especificamente desrespeitada li , em alg'uma oca 

.sião. Tornara~se evidente que, me~mo para o equacionamento de 

casos particulares, fazia-s e necessãria uma apr~sentação global 

da perspectiva teórica e de suas implicações ,p.sicossociais capa 

zes de gerar a aplicação prãtica adequada. Denominou-s e , desde 

o principio, o texto a ser assim elaborado de CQ~tilha d~ Con 

t~acont~ol~ Social, tanto para acentuar o , c~r~ter ' bãsi~o de seu 
. 

conteúdo informativo e prescritivo quanto para afirmar a coinci 

dênciade seus objetivos com os das cartilhas originais. 

Por uma questão de conveniência acadêmica, a elabora 

çao da CQ~tilha não se seguiu imediatamente ao abandono do prQ 

jeto de análise de conteúdo das outras cartilhas. Preferiu-se -

proceder antes a uma pesquisa experimental sobre o status acadê 

mico do behaviorismo radical nos curs6s de graduação em psicolo 

gia do Estado do Rio de J aneiro (Sã ~t alll, 170), visto que a 
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construç ão do i.,nstrunlento de medida da variáve l dependente nes 

sa pesquisa implicava na criteriosa ~eleção de passagens textu 
I 
J 

ais. r epresentativas de uma relação bastante Çl.brangente de ternas 

privilegiados da ob.ra d e Skinner . O registro de centenas de,s' 

sas passagens, extraI das de vârios dos livros d e Skinner,deveri a 

se 'mostrar útil , corno aconteceu, para a redação da Caft:t-<-lha . 

Além dis so , os , resul t ados dessa pesquisa , most rando que a acei 

tação do behaviorism.o skinneriano no meio estudantil do Rio de 

Janeiro era basta~te maior do gue se ~uspeitava , e que sua even 

tual rejeição era menos função do ~onteúdo d a s proposiç~es de 

Skinner do que ,de 'uma atitude negativa (acadêmico-culturalmente 

aiimentada ) em relação ao autor em si , contribuiu para que se 

encarasse a produção da Ca ft:tilh a corno um desafio concre to , p~ 

rém não absolutamente insupe rável. 

Uma das principais exigências , implicadas em tal desa 

fio consistia na difícil tarefa d e dotar o t exto de prováveis 

e suficientes elementos de au:to-fte 60ftco , a fim de se assegurar 

sua leitura completa por pessoas·nem um pouco familiarizadascom 

a terminologia a ser empregada . Na verdade , urna questão intima 

mente relacionada a essa já havia sido abordada por Skinner em 

termos b em realistas, q uando dis cutira, em um escrito d e 1961, 

a e~as ão do laboratório por parte de muitos psiCÓlogos. Ao co 

mentar nesse artigo a fuga em d~reçao ao vocabulário leigo, com 

o consequente repudio d a inteira empresa c ientIfica, Skinner 

(205) admitia algumas r azoes para que ;Lsso acontecesse: 
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NRQ ~ di6Z~il expl~~an a {onça d06 eon~eit06 tnadi~io 

n'a.ill. Mu-it0 4 , dOl que. lle. o~upam do eomp ontam<?nto humE: 

no din-igem-~e a le-igo&, pelo que devem adaptan 6ua 

te..nm~nolog-ia ao pu.6lieo. O e.6eito im ediato do vo~abu 

lanio leigo adqu-ine 60 nça tamb~m atnav~6 de 6U~6 naZ 

, ze~ pn06undamente annaigada6 na lZngua. N0660 6i6te 

ma legal ~e 6a6eia nele.. e ~ litehatuna da6 id~ia6 en 

vo lve-l e nele .. (20 5, p . 367) 

Não obstante , em um artigo anterior , do qual este era de certo 

modo uma continuação, Skinner (189) assim se pronunciara ares 
. . 

peito das relaç5es entre a téoria cientIfica do comportamento e 

o tratamento dos ' assuntos humanos: 

A tane6a pnin~ipal ~on6i~te em 6azen 6entin e66a6 ~on 

tnibuiçEe~ t~~ni~a6; em ~olo~~ ~ la6 na6 m~06 da6 pe6-
66a6 que a6 ne~e66item, e n~o o' ~on6eguinem06 6enao 

quando deixahm06 ~lano ~ue uma ei~n~ia e algo mai6 do 

que m~to·do, algo ' mai6 .do que 6at06. A eontnibu,<-ç~o 

mai6 impontante que a p6i~ologia ' ~ode 6azen hoje e 

uma teonia vi~v el do ~ompontamento no 6entido neal , 

um ·~o n~eito do homem que ~on~onde ~om tod06 06 6at06 
do ~ompontam ento humano e que 6eja demon6tnada de ma 

neina ~on~lu6iva no labonat5nio expenimental. Uniea 

mente urna teonia e6i~az e pnogne66iva do ~ompontamen

to pnovo~an~ i mudaVl.ç~ de atitud e ~u~ penmita apli~an 

06 mê.'todo6 da ~i~n~~a ã.l que.6tõe.6 humana6 em todol.J 06 

~amp06 . (18 9 , p. 348) 

Quatorze anos mais ta.rde ( naque.le ar t i,go de continuação, Skinner 

(205) constataria; lamentando-o, que ":um~ 't~~ria. geral do com-

portamento humano nesse s~nti,do [do artigo , anterior] atraiu ap~ 

nas a uns poucos aforturtados" Cp. 355). ! desse lamento que 
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procede, certamente, sua exortação s,ubsequente aos psicé31ogos 

no s e ntido de não optarem pela aparentemente cômoda adesão ao 

vocabulãrio leigo: 

vo c.. a b ui átL-i. o 

ie-i.go em mat~~-i. a de c..o mpo~tamento . E~ ~e pa.~~o ~ que~ 

tRo de motlvaçRo, c..o mp~t[n c..ia ou a~e~~ibiiidade do~ 

objetivo~. , E-6l) a~ c..oi~a~ ~Ro toda~ eia}.J aihe-i.a~ ã. c..he 

gada. a iongo p~azo a uma del)c..~iç~o c..-i.en~16-i.c..a do , c..om 

po~tamento . ,Sem dUvida. aigum a , há muita~ nec..e~~-i.da

de~ p~emente.6 que pod em ~e~ ~at-i.~óeita~ c..om ma.io~ p~e~ 

te z a ' at~a.v~~ da di~c..u~.6~O c..a~uai: Ma~, c.. om o tempo, 

no.6 ~e~á nec.. el)l)a~i a ~m a c..omp~een~~o e6etiva do c..ompo~ 

tame..nto humano [ ... ] 

PaÁa c..hega~ a e~l)a c..omp~een~~o devemo~ ~ec..onhec..e~ a~ 

l-i.m-i.taçõe oÓ do ' ~emendo qu e ~upõe o ~ec..u~~o ã. d .üc..u~~~o 

em t~~mo~ , c..o~A en~el) e el)ta~ d-i.~po~to~ a. iança~ m~o de 

exp e~-i.m ento~ que taiv ez ' impliquem t~c..n-i.c..a~ c..ompi-i.c..a.

da~ ,e de en6oque~ tea~ic..ol) q~e talvez ~ejam exp~e~~o~ 

med-i.ante te~mo ~ di{Zc.. eil). (Skinner, 205, p. 368) 

A Ca~t-i.iha de Cont~ac..ont~oie Soc..-i.4i foi escrita d e n-

tro desse espírito,preconizado por Skinner,de consi s tente obs e r - ' 

v~ncia da terminologia científica da teoria' geral do comporta

mento representada pelo behavioiismo radical. Embora se tenha 

buscado, para fins de auto-reforço durante a leitura, aproximar 

bastante a exemplifi6ação dos conceitos e princIpios skinneria 

nos à realidade presumivelmente , vivida pelos leitores P.Jtenciais, 

não se fêz na explicação de nenhuma das mais importantes ques

, tões desenvolvidas na Cati.tlih'a quaisquer concessoes ao vocabulá 
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rio leigo. E acredita-se que" mesmo no processo de sua ,adapt~ 

ção a uma clientel a de níve l d e escolaridade relativamente bai

xo , nao se tenha incorrido em gra'ves distorções teórico-concei-

tuais. Apesar ,de advertido algumas vezes por um ou outro de 

seus colaboradores quanto à possível dificuldade da leitura, o 

autor insistiu em se manter fiel à t erminologia behaviorista ra 

dical,convencido que estava de que de n~da adiantaria "tradu 

zir" , por exemplo , lLe.nolLço por 1Le.c.ompe.l1.6ci. Na verdade, 

ço, como quase qualquer 'dos outros concei tos skinnerianos empre 

gados, é bastante simples , ficando apenas p~ejudicada a sua co~ 

preensão, e principalmente sua retenção , devido à inescapável 

competição co~ o vocabulário tradicional mais enraizado na comu 

nidade v erbal. Qualquer espécie de "solução de compromisso" 

não faria mais do ~u~ neritralizar ,a inovação proposta em termos 

de educação popular , que consis~ia precisa~ente na aquisição de 

um padrão de ,' comportamento verbal alternativo e ' socialmente 

mais eficaz. 

Mais assertivamente, pode~se dizer que a redação da 

, C alLt~lha, bem como seu pretendido emprego, encontram-se regidos 

pelo imperativo da "desvalori zação do intel~ctualis~o acadªmico 

e uma concomitante intelectualização das massas populares ", est~ 

belecido em um escrito anterior (Sã, 166). Eis, conclusivamen-

te , uma descrição daquilo a que se esperava e sé espera que a 
. , ' 

'Cartilha correspondai chamando"""se, na oportunidade,. a atenção 

pára o cumprimento do terceiro requisito especificado como uma 

forma (ou, mai s exatamente, a nOlLma) de se obviar os problemas 

discutido s no parágraf~ precedente : 
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A pll..oduçao .<.n.te..€.e.c.tual que. ' pll..e.te.n.da ~e.1l.. étoc.ialme.nte 

Il..tle.van.te., i~~o ~J , pa~4ZveL de ap~op~Laç~o 0antajo6~ 

(e. n~o , 6al~ e.adoll..a da~ pll..opo~Lç2e.~ , oll..lgina'<'~l ~e.la6 

mal.\J.ia.ô popUlall..eél , de.v e:. ~ em pll..ime.ill..o lug all.. , élell.. c.ie.ntZ 

6'<"-c.a-' ou ~eja, ' c.all..'ac.te.ll..lzall..-.ôe. c.omo "c.onh. e.c.imentc 

' p~6 .€.'<'c.o ", no .6e.ntldo e..ôta 6e..€.e.c.ldo pOIl.. Z.<.m an [ 267J; 
em Lie.g undo .€.ugall.. , .ôe.Ji 'Li:.<.m'p.€.e.Li - .<.~-;to ê., te.1l.. 6eu~ te.r... 

mo.6 te.ÔIl..'<'C.OLi o' malLi di.ll..e.tame.nte. pO~.6Zvel all..t.<.c.u.€.âve..<.~ 

c.om a ll..e.aL.tdade. 6ac.tua.€.; e.m te.Il..c. e..<.Il..O .€.ugall.., .6 e.1l.. .<.nc.al: 

J.iav e.lme.n.te. Il..e.pet'<'da -. c.o'mo PIl.. Ú,c.Il..e. ve. Gtlam6c..<. , , [ 74 J 
- pÓIl.. .ô e.U.6 e..€.a6oll..a do ll..e~ e. Li e.ULi di.vu.€.gadoll..e.~. (Sá, 

166, p. 84) 

PÇl.ra, enfim, tornar expllcita a "formulação operaci~ 

nal" do problema ne~ta ' dimensã:o emplrica do estudo explorató- . 

rio, o que se propunha especi fic amente era avaliar a viabilida 

de 'da elaboração de um instrumento didático simples ·sobre o con ' 

trole e contracontrole do compor'tamento social, que fosse ade 

quado a uma possível difus ão sistemática no seio de segmentos 

populacionais' ,desprivile giados do Estado do Rio de Janei ro, e 

que s e mostrasse potencialmente úti l na ori e ntação de seus es 

forços de exercício de influência democrática sobre seus pro-

prios destinos. Caso isto ficasse positivamente demonstrado, o 

próprio instrumento de popularização testado pode'ria vir a ser 

incorporado, como ,recurso concreto relevante, ao arsenal dos 

profis s i ,onais da intervenção', psicossocio16gica, bem como ao dos 

leigos democraticamente engajados na causa do igualitarismo so 

cial humano. 
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o processo de .elaboraçao. d e tal instrumento de .divul

gação popular - a Ca.Jt.tLf..ka. de. COYl.tAa.c.on.-tJtole. Soc.,[a.,f..- (An exo lI) 

- esteve sempre i.nformado p e la segui.nte definição ope r acionali 

zável do termo .c.on..tJta.c.on..tJtole. .ôoc.,[a.l - "qualquer classe d e re.ê. 

postas emitidas por indivíduos (isolados ou em grupo) que t~am 

9 ~feito de prevenir , eliminar ou atenuar as cons equ~ncias a v e r 

sivas e/ou exploratórias (a curto, mêdio ou longo prazos) produ 

zidas para tais indivIduos por qualquer dada instância d e con-

trole social instituciortalizada (legal ou consuetudinari amente ) 

ou em vias de institucionalização". Nesse ~entido , o instrurnen 

to didático em questão tomou uma feição prescritiva , po rém 

exaustivamente diretiva, incluindo-s~ exe~plificaç6e s e 

-nao 

s uge.ê. 

t6es · específicas tão somente com o propósito de me lhor e s c lare 

cimento dos princÍ'piC?s bãsicos . e implicaç6es ou desdob ramentos 

possíveis do processo de luta ' p~la contí~uà redução da assime-

tria entre as operaç6es,presentemerite mais eficazes~de c ontrole 

social aversivo e/ou e xploratório e as iniciativa s para o seu 

contracontrole . 

A Ca.Jt.ti.lha. ue. COYl..tJta.c.oYl..tJtole. Soc.i.a.l encontra- se cons-

tituída por cinco .capítulos, programados para uma l~itura obri 

gatoriame~te sequencial, com os segu~ntes títulos e respectivas 

ementas: 

. Capo I ~ A~ Ca.uaa.a e. g Con.tJtole. do.ô Fa..tQa: bre ve in 

troduçãa, que . procura ~presentar logo de 

inicio o problema' do controle e do contra

controle de um modo geral e centro de um 

quadro .de referência científicoi 



Capo II 

315 

o Con.tJwle. do Compoll..tame.nto Hu.mano: expl! 

caç~o sucinta dos principios b&si~os do be 

haviorismo ra'dical, apresentado como a teo 

ria psicológica científ ica exp lorada ao 

longo de toda a Call.tilha; 

Capo III - A~ Pll.ãti~a~ ' e. a~ Ag ên~ia~ de. Contll.ole. So 

Capo 

CaI?' 

IV 

~i~l: interpretaç~o, segundo os princIpios 

teóricos apresentados no capItulo anterior , 

das operaçoes de controle exercidas sobre 

os indi vIduos por outros indi vIduos', gr~ 

pos, instituiç6es 'e a ' comunidade em geral; 

A~ Po ~~ibilidade.~ de. Contll.a~ontll.ote. So~: 

prosseguimento das interpretações do ;capI · 

tulo anterior, . descrevendo naqueles mesmos 

termos as principais formas de . luta contra 

o controle aversivo e/ou e xploratório; 

V - A Oll.ganizaç~o Ve.mo~ll.~ti~a do Contll.a~ontll.O

le.: fechamento da cart-ilha com algumas per~ 

pectivas promissoras quanto ao resultado 

da luta pela democratizaç~o do paIs, em to 

das as instâncias ' de funcionamento da so 

ciedade. 

A clientela potencial ,da Call.tilha foi caracterizada, 

para fins de sua elaboraç~o e ' emprego, nos seguintes termos ope 

racionalizados - lIindivIduos adultos, de ambos os sexos, dos 

' meios urbano e médio-urbano do Estado do Rio de Janeiro, com es 



316 

colaridade em torno do 19 grau compl~to , e que, segundo um cri 

terio triplice básico de qualidade . de· vida (trabalho, habltação, 

saúde), se encontrem em condiçõ'es nitidamente insatisfatórias". 

Como estudo meramente exploratório que se pret~ndia, 

seus procedimentos metodolÓgicos, descritos a . seguir, restrin-

giram-se à obtenção de avaliações da Cafl.t-<"in.a pOlT. parte de -<..n 
. . 
nOfl.mante..6 voluntários qualificados. Quarenta informantes foram 

inicialmente selecionados, em .funçãoda qualidade e inte~s~dade 

estimadas de suas militâncias junto a i~sti.tuições (ou associa

ções em vias de .institucionalização) progressistas e . democrati 
, " 
zantes da vida ' sócio~político-econômica brasileira localizadas 

no Estado do Rio de Janeiro, tais como: sindicatos de trabalha 

dores,. parfidos políticos de ideologia soci~lista ou liberal, 

associações de mo~adores de bairros .e de favelas, federações de 

tais associações, entidades autônomas de assistência social, sa 

nitária e educacional à população, associações comunitárias re 

ligiosas, associações de servidores em organizações dé traba-

lho, movimentos de defesa dos direitos de minorias sociais, e 

assim por diante. 

A cada um desses informantes foi entregue pessoalme.!! 

te ,por um membro da equipe de pesquisa um exemplar da Ca.fl.t-<"iha 

de. Contfl.ac.ontfl.of.e. Soc.-<..a f., acompanhado de uma carta de é!l-pre senta 

ção da pesquisa e pedido de colaboração, ora reproduzida: 
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PROJETO DE PESQUISA SOBRE liA APLICABILIDADE PRi\TICA SOCIALMENTE 
RELEVANTE DO BEHAVIORISMO RADICAL ATRAVrS DA OIVULGAÇAO POPULAR 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO" 

Rio de Janeiro~ " d~ de J984 

Prezados Col aborad ores, 

A 11 C a r til h a . d e C o n t r a c o n t r ~l e . S o c i a 1 .11, que e s ta mo s 

lhes encaminhand o n~momento, foi especialmente esciita para 

testagem em .uma pes'quisa de ' natureza pSicossocio.l·õgica. Esse 

projeto ve~ sendo desenvolvido, h~ cerca de dois anos~ por 

equipe do Ins tit uto de Psicologia e Co mun icaç ão Social da 

versidad e do Estado do Rio de Janeiro (IPCS/UERJ), sob 

, 
uma 

Uni 

minha 

coordenação." Contamos ·t a·mbêm com ap oio "técn ico 'e material do 

Instituto de Estudos Av ançado s em .Educação ~a Fundação ' Get[lio 

Vargas (IESAE/FGV) 

O p~incipal objetivo da pesquisa consiste em verifi

c a r se uma determinada . t e O r i a O c i e n ti f i c a , conhecida como . 11 b e h a 

viorismo radical", é capaz de pro'porcionar alguma contribuiçao 

realm~nte Gtil ao trabalho de certa~ instituições progre~sistas 

.e democratizantesda vida sõcio~politico-econ6mi' ca brasilei~a. 

Refer~m~-nos justa~ente ~s . atiVidade; conduzidas pel 'as ass6cia

ções comunit~rias) ~indi~ a tos de trabalhadores, grupos polfti-. . . 
. . . 

co-partid~rios e dem~iS entidades popular'es de . ~ defesa ·dos. direitos hum~ 

nos, ' nas quais os Senhores têm -participação intensa e destacada. 
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A "Cartilha" foi preparada para leitores adultos, de 

ambos os sexos, com escolaridade e~ torno do 19 grau . completo, 

pertencentes a segmentos populacionais desprivilegiados do Esta 

do do Rio de Janeiro. Empregou-se na sua redação os . ... pnnCl.pl0S 

do "behavtorismo radical", visando com isso proporcionar a tais 
. . 

pessoas uma melhor 'compteensâo dos mecanismos de c6ntrole so 

cial, assim ~omo uma possibilidade de ação mais ~ficaz na resis 

t~ncia e oposição as prãtic a~ controladoras aversivas e/ou expl~ 

ratórias. 

Julgamos, entretanto, que essa "Cartilha" nao deva ' 

ser ·divulgada amp'lamente, sem antes submetê-la a uma critica. ex 

terna devidamente qualificada e responsãvel. r precisamente nes 

se sentido que solicit am os a· colaboração dos ' Senhores. Concreta 

me n te, p e d i mos que 1 e i a m a 11 c'a r fi .l h ali, a v a 1 i a n do - a ã 1 u Z · de s u' as 

próprias experi~ncias 'e sensibilidades quant6 ã c~ndução de movi 

meRtos popula~es legitimos em . prol da democracia e da justiçi s~ 

cial; e que,~m ~e~uida, d~~m seus pareceres em entrevistas con-

. cedidas aos membros da nossa equip~. 

Certos de podermos contar com a inestimãvel .ajuda de 

todos os quarenta cola~oradores ' selecionados, comprometemo-nos a 

lhes comunicar os i~sultados dessa primeira fase da pesquisa tâo ' 

10go os t~nhamos disponive 'is~ 

Atenciosamente, 

Cels6 Pereir~ de si 
Dtretor do IPCS/UERJ* . 
Profe~Sor do IESAE/FGV*~ . 

. o .' . . 
* Rua são Francisco Xavier, ' 524/10' andar; ·te1: .284-8322, r. 2402/2552 

. . . 
** Praia de Botafogo, l88/~Q andar; tel: 551-1542, r. 350/355 
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Quando da entrega do pedido de colaboração juntamente 

. com a C a/l..:t i f.. ha. , e confirmada ~ dis~posição do destina tário em 

participar da pesquisa como informante, o pesquisador combinava 

com ele um prazo viãvel para a leitura do instrumento didãtico 

e obtinha sua autorização para que a entrevista, a realizar-se 

ao final desse prazo, fosse gravada. 

Para a realização das entrevistas caracterizadas como 

semi-e s t ru tu ra da s a equipe de pesquisa montou o "Roteiro"'repro 

duzido a seguii, a fim de se· asseguiar a obtenção por todos os 

entrevistadores de um 'núcleo mínimo comum de informações e ava

liaçõe~: 

' ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM OS lNPORMANT8S SELECrONADOS 

Instruç[o inicial 

Antes de passarmos a avaliaçao da ' "Carti. lha" como lhe 

havfamos ~edido, n5s (aequip~) gostarlamos de saber um pouco 

mais sobre a sua Entidade (Associaçao,Sind~cato, etc). sio 

apenas meia dúzia de perguntas que queremos lhe fazer. 

I - A ATUAÇAO DA ENTIDADE, NA PERSPECTIVA DO INFORMANTE 

1. Quais sio os principais objetivos da Entidade? 
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· 2. Quais as atividades mais freq.uentemente (ou continuame~ 

te) conduzidas pela Entidad.e para ating~r seus .objetivos ? 

3. Como voc~ ca~acterizarta o envolvimento dos Associados 
. . 

com os objetivos e a sua participação em tais ativida-
des? 

4. Co mo voc~ avaltaria . o grau em que os objetivos proposto s 

estão sendo de fato alcançados atraves dessas ativida-
de s? 

5. A qu e fatores ou circun s t~ncias voc~ atribui ós sucesso s 

que t~m se verificado? E os insucessos? 

6. Em ~ . ue medida voce aLha que ps insuCessos podem ter SE 

devido a alguma insuficiência de perspectiva (ou prepa
ro) polltico-social . por part~ dos Associados? 

Segunda instruçâo 

·Podemos passar agora ao exame da IICartilha ll em si. 

Como você deve se lembrar, ela estã dividida em 5 Capltulos. 

Qu e tal se os folheãssemos juntos, e você fôsse me dando a SUe 

op inião sobre o cont eG do de cada um deles? 
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11 - APRECIAÇOES ESPECIFICAs SOBRE O CONTEUDO DA CARTILHA 

fatos" 

Cap ttül6" I 

I 
j 

O capltulo I (pãginá 1) - "As Causas e o Controle dos 

~ uma breve introduçio, que procura apresentar logo 

de inlcio o problema do controle e do co~tracontrole de um modo 

geral e dentro de um quadro de referªncia' ~~entlfi~o. 

1. Como, de ' acordo com a sua experi~ncia, vocªacha que os 

leitores" a que se destlna a Cartilha (.relembrando ': adul-

tos de ambos os sexos, com escolaridade em torno do 19 

grau ', pertencentes a s~gmentos pop~lacionais desprivile

giados) receberiam essa intro~uçio? 

2. E quanto a voce próprio, parece-lhe util ver as coisas 

na maneira como sio apresentadas nessa introdução? 

Capltülo rr 

o capltulo Ir (pagina 7) ~ "O ' Control e do Comporta

mento Humano ll ~ expl ica sucintamente os pr'tn,clpios bãsicos do 

IIbehavion:smo ~ad,cal", que ~ a teor'ta psicolõgica ' 

explorada na Cartilha. 
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1. Como você acha qu·e os ' 1eitore s receberiam' a ideia ,de que 

os seus comportam! ntos se &nc ontram , s e ~pre sob o contro-

1e do ambi e nte? 

2. Você pr5prio) o que acha dessa afir maçã o? As argumenta-

çoes e exemplos ch e ga ram a l ~e parec e r convincen t es? 

3. O que você achou do s novos conce ito s ps icolõgicps 

sentados nesse Cap ltulo? 

apr~ 

Obs: Se nao forem a1udl~d o s espontan ea me nte ) pergu ntar sobre: 

comportamentos re spo ndente e op e rant e (pâg. 10-1 2) 

, ' , 

reforço e reforçadores posit i vos (pâg . 13) 

reforço e reforçad or es neg at ivos (p ãg . 14) 

- operaçoes de puni ção (pãg.19-20) 

e s t 1 mu 1 o d i s c r t m 1. n a t i v o ( p ã g. 2 2 - 2 3 r 

C a p T tu l' 0"' T r. r. 

o cap'1tulo rIr (p â gina 25) .,.;.. "As Prâtieas e as Agê~ 

eias de Controle Socfa111 ,procur a i nterpret a r o controle so 
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cial exercido sob~e todos n5s na vtda cotidiana, segundo os pr~ 

. ctPloS te6rtcos apresentados no Ca~ltulo antertor. 

1. Voc~ .acha que os leitores veriam nessas interpre.tações 

al~o como uma descriçio de suaspr5prias vidas e de como 

elas são controladas em vârios niveis? 

2. E voce, o que achou de tais tnterpretações? Pareceram-lhe 

bastante pr5ximas ou muito dtstantes d~ realidade? 

Obs: Se nao forem aludidas espontaneamente, perguntar se p~ 

receram perti~entes · as interpretações: 

do controle pelo grupo e pel·a comu~idade ªtica 

28-32) 

do controle pela ag~ncia governam~ntal (pãg, 34~42) 

do controle pela ag~ncia econômica (pãg. 43-52) 

do controle pela ag~ncia ' educ~cional (pãg. 53-58) 

(pãg. 

o ·capl·tulo IV [pãgtna 59) ......... "As ' P0ssibil idades de 

Contracontrole Social" - da pro·ssegui'mento as interpretações 
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do , 'Capitulo anterior, descrevendo náqueles mesmos termos as 

principais formas de luta contra o controle aversivo e/ou , expl~ . 

ratõrio. 

1. Voc~ acha que hâ alguma utili~ade em se pensar o contra

controle como seDdo tamb~m uma forma de controle, atr a 

ves da qual se poderia simplesmente modificar as prãti

casO controlador~s? 

2. Como voc~ acha que os leitores receberiam essa ideia? E 

a afirmativa de que o contracontrole ~ uma necessidade 

absoluta para a, construção de uma sociedade justa e demo 

crâticaJ 

Obs: Se não fórem al~didas ~~pontaneamente, perguntar a op! 

nião sobre as anãlises das iniciativas de contracontro 

1 e : 

'em relação as ag~ncias governam~ntal ce econ6mica 

67-77) 

na comunidade ~tica e na educação (pâg~ 78-83) 

(pãg. 
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Capitulo V ' 

o Capitulo V (página 85) liA Organização Democrãti-

ca do Contracontrole ll 
- procura dar um fechamento ã IICartilha " 

com algumas id~ias positivas, promissoras, quanto ao resultad o 

,da luta pela democratização do p~is, em todas as instâncias s o 

ciais. 

1. O que voce achou desse fecho? Pareceu-lhe realista ou 

muito idealizado? 

2. ' Comd voce acha que os leitores receberiam essas id~ias 

sobre a demo'crac"ia e sobre as insti~uições e movimentos ' 

democratizanles? 

Instrução final; 

Finalizando, seria -muit6 importan,te para a nossa ,pes-

quisa se pud~ssemos ter sua avaliação global d'a "Cartilha ll
, 

atraves do preenchimento de um breve questionário objetivo. 

Agradecemos imensamente a sua ajuda, e colocamo-nos 

inteiramente ã ,sua disposição ' para esclarecimentos ou qualquer 

tipo de colaboração que possa, ser do interesse de sua Entidade. 
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Para a obtenç~o adiciional de julgamentos objetiv6s, 

no sentido de se mostrarem pa"ssiveis de uma certa quant:j..fica-

çao, mas não exatamente 'um tratamento estatístico, foi elabo 

rado ainda o breve questionario padronizado que se segue. NelE 

foram introduzidos tamb~m os quesitos pertinentes de identific~ 

ção do informa~te. O questionário deveria,ser preenchido pele 

própr~o informante ao final da entrevista. 

QUESTIONARIO DE AVALIAÇÃO DA "CARTILHA DE CONTRACONTROLE SOCIAL" 

ENTIDADE 

Endereço 

Bairro CEP 

Cidade Telefone 

Data de criação " N9 de associados 
------------~---

INFORMANTE 

Idade Profissão 

Cargo ou Função Tempo de atuação 

Militâncias anteriore~ 
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1 . . De um modo geral, como voc~ viu essa iniciativa de prepara

çao e posslvel distribuiçio da tartilh~~ 

( 

( 

.( 

( 

( 

j 

- extremamente seria e responsavel 

) - muito seria e responsavel 

- relativamente séria e responsavel 

) - ing~nua e irresponsavel 

) mal intencionada 

2. Em que medida as idêi~s apresentadas na Cartilha lhe parecem 

compatlveis tom os objetivos da Entidade? 

( ) extremamente compatl~eis 

( ) bastante compatlveis 

relativa~ente ' compatlveis 

) - incompativeis, em muitos casos 

- absolutamente incompatlveis 

3. Com que grau de faci ·lidade voc~ ijcha que o conte~do da 

tilha podera ser compreendido vela população a que se 

tina? 

( ) - com extrema facilidade 

( ) - com muita facilidade 

( ) - com relativa facllidade/ alguma dificuldade 

( ) - com muita dificuldade 

.( - com extrema dificuldade 

Car

odes _ 
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4 . . Em que grau voei considera que a Cartilha Poderia motivar os 

As s o c i a dos. a uma p a r t i' c i p a ç â':o m'a i s i n te n s a e s i s tem ã t i c a nas 

atividades da Entidade? 

( . ) - extremamente mo·tivadora 

( ) muito motivadora 

( - relativamente motivadora 

( - indiferente/inócua 

( desmótivadora/desanimadora " . 

-5. Como voce classificaria a Cartilha, em termos de sua u til i 

dade . potencial . P?ra · tornar mais eficazes as ativid ades dese r . 

volvidas ' pela Entidade? . 

) . ex t remame n te útil 

( ) - muito li til 

( ) r e 1 'a t i v a me n te útil 

( ) inutil 

( ) - .prejudicial 
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6 . Que interesse h~veria de sua Entidade em explorar mais ampl! 

menie a tartilha ·· como i · nstrumentoexperi~ental de educação 

~opular, a fim desuprfr necessidade d~preparo politico-s~ 

cial de seus Associados? 

( ) - extremo interesse 

( ) - muito interess~ 

( . ) relativo interesse 

( ) desinteresse 

( total .rejeição 

' -, 

7. No caso de ·haver algum grau de interesse de sua Entidade na 

Cartilha; de . que modovoce sugeri~ia empregi-la? 
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3.3 - Os resultados: caracterização descritiva e classificató-

ria; ilustrações comentadas; interpretação e previsão de 

desdobramentos da pesquisa 

Os contactos iniciais com os informantes selecionados 

foram feitos a partir de outubro de 1984, consumindo-se nisso 

cerca de dois meses, devido não só às inúmeras atividades em 

que se encontravam engajados aqueles prováveis colaboradores, . 

mas também à reduzida Qisponibilidade de tempo por parte dos 

membros da equipe de ~esquisa. Na verdade, apenas 2.4 (vinte e 

quatro) dos quarenta informantes de ' que se cogitou originalmen~ 

te puderam ser de fato contactados nessa tentativa inicial; 'con 

seguindo-se post~riormente, enquanto os primeiros já estavam 

sendo entrevistados, a colaboração de mais cinco informantes'. 

Dos 29 (vinte e nove) líderes e militantes em organ! 

zaçoes populares progressivas do Estado do Rio de Janeiro . aos 

quais se fêi chegar a Ca~titha, 14 (quartoze) vieram finalmente 

a conceder as entrevistas solicitadas em tempo hábil -- ou se-

ja, até meados de junho de 1985 -- para serem incorporadas . ao 

presente estudo exploratório. Tal redução última do número de 

informantes deveu-se provavelmente a diversas razões, dentre as 
. . 

quais se poderia incluir a dificuldade de comunicação posterior 

com os colaboradores recrutados, para a confirmação da leitura 

do texto e conseqúente definição de datas e locais de realiza

ção das entrevistas, a efetiva indisponibilidade de tempo para 
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a concessao de tais entrevistas por p~rte de alguns e o 

vel desinteresse em fazê-lo por parte de outros desses supóstos 

colaboradores. Além disso, problemas individuais de variadas 

ordens impediram que alguns dos membros da equipe de pesquisa 

concluissem suas tarefas; o que, infelizmente, não veio a ser 

compensado pela integração de dois novos pesquisa~ores ao gr~ 

po, já que isto só pôde ocorrer a menos de um mês do prazo der

radeiro para se completar a coleta dos depoimentos dos informan 

tes. 

Não obstante, considerando-se que os colaboradore.s 

-nao estariam exatamente funcionando como .6uje.Lto.6 de alguma pes 

quisa planejada com vistas a um tr~tamento estatístico . infere~ 

cial dos dado.6 por eles proporcionados, essa redução . numé~ica 

não chegou ~ cri~r maiores problemas 'de natureza metodológica 

para o estudo em questão . . Na qualidade de ~n6onmante..6, · em um 

sentido "quase-antropológico" do termo, aqueles colaboradores 

.dos quais se pôde .obter de.po~me.nto.6 gravados e avaliações g10 

bais escri tas c~priam plenamente os requisitos de qualifica-

ção anteriormente estabelecidos. Ademais, as entidades (asso-

ciações, organizações, etc ) a que pertenciam tais informantes 

eram suficientemente representativas das categorias institucio-

nais que se desejava abarcar no estudo. Encontravam-se entre 

elas dois sindicatos .de trabalhadores, três associações de mora 

dores de bairros e sua fede~ação, duas associações de moradores 

de favelas, . uma entidade assistencial autônoma, um núcleo comu 

nitário religioso e três associações de 'servidores em organiza-
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çoes de trabalho. Como vários desses informantes militam tam

bém em algum partido político de ideologia socialista, só nao 

se encontrariam representados no estudo os movimentos de defesa 

dos direitos de minorias sociais específicas. A rigor, entre 

tanto, também isto ficou atenuado, na medida em que pelo menos 

um dos informantes relacionou por diversas vêzes ~ presente pro 

posta de educação popu~ar às necessidades da população negra do 

Estado. 

Assim, funcionaram .efetivamente como informantes qua 

lificados para a apreciação . externa da utilidade potencial d.a 

Ca~ti~ha, os seguintes quatorze líderes ou militantes, vincula 

- -dos basicamente as entidades populares especificadas apos seus 

nomes: 

(1) JAIME LEIS SANTIAGO 

- 37 anos; Inspetor · de Qualidade 

- Associado do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de ·Janeiro 

Rua Maia Lacerda, 49l/casa 4A - Estácio, CEP 20250, Rio 

de Janeiro - RJi Tel: 391.6005, Ramal 284 

Data de criação: 10/05/1917, como União 

1932, como sindicado oficial 

Metalúrgica; 

N9 de associados: 12.000 sindicalizados, de uma categoria 

de 120.000 a 150.000 trabalhadores 

Tempo de atuação na entidade: 6 anos 

- Membro da Direção da Central Onica dos Trabalhadores(CUT) 

.. : .~ 
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(2) ABDIAS JOS~ DOS SANTOS 

- 52 anOSi Carpinteiro 

- Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói e Ita 

boraí 

Travessa Cadete Xavier Leal, 31 - Centro, Niterói RJi 

Tel: 717.0713 

Data de criação: 07/08/1934 

N9 de associados; 3.200 

.Tempo de atuação na entidade (como presidente): 4 anos 

(3) JOS~ DOMJNGOS CARDOSO (FERREIRINHA) 

44 anos i Eletricista industrial 

- Militante no Centro de Ação Comunitária (CEDAC) 

Rua Cadete Polônia, 193/casa 101 ~ Riachuelo, 

Rio de Janeiro - RJi Tel: 261.6680 

Data de criação: 1979 

CEP 20951, .. 

Militâncias anteriores: Juventude Operária Católica, Movi 

mento sindicalista 

(4) ADILSON NOGUEIRA PIRES 

26 · .. anos; Bancário·· 

- Coordenador de Comunidades Eclesiais de Base da Zona Oes

te do Rio de Janeiro 

Rua Mensageiro, 77 .- Vila Aliança, Bangu, CEP 21840, Rio 

de Janeiro . - RJi Tel: .297.2055 - Ramal 456 

Tempo de atua9ão (geral): 16 anos (~ie) 



(5) GILBERTO ESDRAS 'ALENCÀR 

- 30 anos i Professor, Auxiliar de Serviços 

na UERJ 
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Universitários 

- Segundo Tesoureiro da Associação dos Servidores da Uni ver 

sidade do Estado do Rio de Janeiro' (ASUEIÜ) 

Rua São 'Francisco Xavier, 524/19 andar - Maracanã, CEP 

20550 I ' Rio de Janeiro . - RJi Tel: 284.8322 - Ramal 2126 

Data de criação: 198~ 

N9 de associados: ' 1.200 

Tempo de .atuação na ' entidade: 1 ano e meio 

- Militâncias anteriores: Pastoral de Favelas de Comunidade 

Eclesial d.e Base, As.sbciação. de Moradores de Favela, 

ventude Operária Católiéa 

Ju . 

(6) IRAtDES MARIA 'PEREIRA COELHO 

- 33 anos; Funcionário Público 

- Segundo Secretário da Associação dos Servidores' da Univer 

sidade Federal do Rio de Janeiro (ASUFRJ) 

CCS/Bloco L - Cidade Universitária~ Ilha do 

Rio de' Janeiro .' - RJ 

Da~a . de ~riação: 1962 

N9 de associados: 4.000 

Tempo de atuação na ent~dade: 8 anos 

-Mili tância anterior: Movimento estudantil 

Governador, 
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(7) ERNANI DE SOUZACOELHÕ 

- 29 anos; Operador de Telex 

- Diretor Executivo da Associação dos Empregados da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos 

Rua Santana, 73/204 - Cidade Nova, CEP 20220, Rio dê °Ja 

neiro "':" RJ 

Data de cri~ção: 09/03/1985 

N9 de associados: 6.000 

Tempo de atuação na entidade: desde a criação 

- Militâncias a.nteriores: . Federação das Associações de Mora 

dores de são João de Meriti, Partido dos Trabalhadores ,0 
PastoralOperáriao e da Juventude 

(8) AGUINALDO BEZERRA DOS SANTOS (BOLA) 

"':" 50 anos·; Mot"orista 

Presidente do Conselho Fiscal da Associação dos 

(da Favela) de Chapéu Mangueira 

Amigos 

Ladeira Ary Barroso, 126 - Leme, CEP 22010, Rio de Janei~ 

rO l - RJ 

Data de criação: 1963 

N9 ode associados: 300 

Tempo de atuação: na comunidade, 30 anos; na entidade, 

Presidente pqr três mandatos, Tesoureiro, Presidente da 

Comissão de Luz 

- Assessor-Chefe do Gabinete da Vereadora Benedita da S11 

va, do Partido dos Trabalhadores 

- Militâncias anteriores: Presidente do Conselho Deliberat1 

vo da FAFEG ·(atual FAFERJ - Federação das Associações de 

Moradores de Favelas do Estado do Rio de Janeiro), Agente 

da Pastoral de Favelas do Rio de Janeiro 
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(9) GILSON CARDOSO 

- 36 anos; Comerciário 

Primeiro Secretário da Associação de Moradores do Morro 

Santa Marta 

Rua Padre Hélio, s/n9 - Botafogo, Rio de Janeiro -RJ 

- Mili~incias anterioxes: Diret6rio Regi~nal do Partido 

dos Trabalhadores/Rio de Janeiro, Segundo Suplente de Ve 

reador do ' Rio de Janeiro, Integrante da Chapa 2/1980 da 

FAFERJ, . Jornal Eco do Morro Santa Marta, Colônia de Fé · 

rias do Morro Santa Marta 

(lO)JORGE FLORENCIO DE OLIVEIRA 

31 anos'; Técnico de Comunidade (.6-i.c.) , 

Presidente da AssoCiação 'de Moradores da Praça da Bandei 

ra e Adjacências (em são João de Meriti) 

Rua Machado de Assis, Quadra 84/Lote 11 - Praça da Ban~ 

deira, CEP 25570, são João de Meriti - RJ 

Tel: 751.1200 

Tempo de atuação (no cargo) : 2 anos 

Data de criação: 25/05/1983 

N9 de associados: 80 

MiLitin~iasanteriores: Coordenador Estadual da Pastoral 

Operária, Juventude Operária Católica, Pastoral ' da 'Juven 

tude, Membro do Diretório do Partido dos Trabalhadores, 

Diretor Cultural da Federação das Associações de Morado. 

res de . são João de Meriti 
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(11) JOS~ FRANCISCO DRUMMOND REIS 

- 50 anos; Arquiteto 

- Associado (Ex-President~) da Associaçio de Moradores e 

Amigos do Andaraí 

Rua do Outeiro, "55 - Andaraí, CEP 20510, Rio de Janeiro, 

RJ; Tel: 263-5976 

Data de criaçio: 21/09/1980 

N9 de associado~: 880 

Tempo de atuaçio "na entidade: 5 "anos 

Militância anterior: Movimento Familiar Cristio 

(12) NEY HELOU 

- 34 anos; Médico 

- Presidente da Associaçio de Moradores e Amigos de Laran

jeiras (AMAL) " 

Rua Ipiranga, 170 - Laranjeiras, Rio de Janeiro , RJ 

Data "de criaçio: outubro/1979 

N9 de associados: 1.000 

Tempo de atuação na entidade: 1 ano 

(13) FRANCISCO (CHI CO) ALENCAR 

35 anos; Professor 

- Presidente da Federaç ã o das "Associações de Moradores do 

Es "tado. do Rio de Janeiro (FAMERJ) 

Rua da Lapa, 180-B - "Centro, "Rio de "Janeir"o , - RJi 
~ 

" " 

Tel: 232.7787 
. -

Data de cria~io; " janeir6/1978 -" - -

~ .. _ .. -



N9 de associados: 492 Associações de Moradores 

Tempo de atuação (no cargo): 45 dias 
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Militâncias anteriores: Presidente da Associação de Mo 

radores da Praça Saenz Pena, Diretor da FAMERJ 

(14) MÁRCIO FRANCO XAVIER VIEIRA 

- ·26 anos; Professor 

. - Diretor da Federação das Associações de Moradores do 

Estado do Rio de Janeiro (FAMERJ) · 

Tempo de atuação na entidade: 3 anos 

- Militâncias anteriores: · Diretório Central de Estudan~ 

tes da UERJ, . União Estadual de Estudantes do Rio de 

Janeiro, União Nacional dos Estudantes, Centro Esta

dual dos Professores, Associação de Moradores· do 

Méier, Partido do Movimento Democrático Brasileiro • . 

De um modo geral, embora tecendo algumas restri-

çoes, os informantes consultados avaliaram positivamente a . 

Ca~tilha de Cont~acont~ole Social. Antes de passar a uma con 

sideraçãodescritiva de seus .depoimentos corno oralmente formu 

lados -- e a fim, inclusive,· de proporcionar· um quadro de re 

ferência inicia~ para a tarefa de extração seletiva das obser 

vações mais pertinentes, dentre todas as gravadas parece 

oportuno dar logo conta · da distribuição dos julgamentos obti-

dos através do questionári~ objetivo de avaliação da 

lha, que todos preencheram. Realmente, esse breve questioná 
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rio (reproduzido na seçao precedente) solicitava impressões 

globais do tipo "favorabilidade-desfavorabilidade" ,. atra 

vés de escalas simples de cinco posições, incluindo aque~es 

extremos -- em relação aos seguintes aspectos:, (a) seriedade 

da ' iniciativa de preparação da Cartilhai (b) compatibilidade 

entre as proposições aí d~senvolvidas e os objetivos das ent,!. 

dadesi (c) possibilidade de sua compreensão pela população-al 

VOi (d) capacidade da Cartilha em incentivar os associados a 

m~~or participação junto ' às entidadesi (e) sua utilidade P2 

tencial para ,assegurar maior e~ic~cia às ati~idades das ,enti , 
, , 

dadesi (f) possível inte:r:esse de seu emprego pelas entidades 

como instrumento de educação político-social dos associados. , 

Seguem-se, portanto, ji que Se considerou desneqes

sirio qualquer tipo de tratamento estatístico, as distribui-

ções brutas dos Julgamentos dos quatorze informarites' em rela 

ção a cada' um de tais aspectos':, 

(a) Seis informantes consideraram a iniciativa de preparaçao 

e possível distribuição da Cartilha como extremamente sé' 

ria e responsiveli sete, como muito séria e respons~vel; 

~, como relativamente séria e responsivel. 

(b) Um - informante consiqerou as idéias apresentadas na Carti-

lha como extremamente compatíveis com os objetivos de sua 

entidade; onze, como bastante compatíveis; um, como rela----- ,-
tivamente compatíveis; um, como incompatíveis em muitos 

casos-o 
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(c) Nove informantes consideraram que b conteGdo da Cartilha 

poderia ser compreendido com apenas relativa facilidade 

(ou com alguma .dificuldade) p'ela população a que se desti 

nai cinco, que com muita dificuldade. 

(d) Três informantes consideraram a Cartilha como muito moti 

vadora para levar os associados a uma participação mai's 

' intensa e sistemática 'nas atividades de suas entidades i 

oito, como ' apenas re~ativamente motivadorai três, como in 

diferente ou iriócua. 

(e) Um informante considerou 'a Cartilha como extremamente 

Gtil (em termos potenciais) para tornar mais. eficaz·es as 

·atividades desenvolvidas pela sua entidadei o'ito, como 

muito útili quatro, como relativamente Gtili um, como 

inútil. 

(f) Um inf~rmante considerou que haveria extremo' interesse de 

sua .entidade "em explorar mais amplamente a Cartilha como 

instrumento experimental de educação popular, a fim de suo 

prir necessidades de preparo polItico-social de seus asso 

ciadosi seis, que haveria muito interessei cinco, que · ha ' 

veria relativo interessei um, que haveria 

um .omitiu qualquer julgamento. 

desinteresse i . 
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Algumas indicações importantes, ou seja, absoluta

, mente pertinentes para os propósitos deste estudo explorató-' 

rio, podem ser extra!das dessa simples distribuição quantit~ 

ti va dos julgamentos globais. Isto, é claro, ,sob a condição 

imperativa de se buscar posteriormente suas confirmações no 

teor geral e em passagens específicas dos depoimentos orais 

dos informantes, que foram emitidos de forma mais espontânea 

e circunstanciada, ou pelo menos não limi'tada por alternati

vas de respostas previamente estabelecidas. 

Nesse sentido, algo que sal ta de imediato, aos olhos 

é a avaliação realmente mu~to positiva que , os informantes fi ' 

zeram da iniciativa de estender um' tlpo de ' conhecimentq aca 

dêmico produzid~ de modo autônomo -- e, com frequência, consu 

mido exclusivam~nte intna muno~ ,nesse próprio ambiente univeE ' 

si tário -- à sociedade mais abrangente" e em especial aos se9: 

mentos desta que de outra forma provavelmente jamais teriam 

acesso a tal conhecimento. Embora implícito, não é demais 

ressaltar o caráter crucial de:ssa avaliação maciçamente favo 

rável. pe fato, se o propósito de elaboração da Cantilh,a de 

Contnacontnole Social não tivesse sido considerado como sério 

e responsável ao nível em que o foi, não haveria nenhum senti , 

do em prosseguir com o estudo exploratório de sua aplicabil! 

dade. Por outro ' lado, esse aval terá sido em grande parte d~ 

terminado pelo fato de ~e , haver submetido, com iguais serieda 

de e responsabilidade, tal tentativa ~e popularização do co 

nhecimento acadêmico à apreciação de indivíduos legitimamente 

representativos daqueles segmentos comunitários. 
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o que se encontra aI implicado - e se tem razões p~ 

ra acreditar que essas representações populares o tenham apr~ 

endido - é o despojamento ' de toda e qualquer disposição pate~ 

nalista apresentatlo pela proposta de ed~cação popular em que~ 

tão. Mas também, e isso envolve outro crédito autêntico ' 
, 
a 

perspicácia psiçossocial dos informantes, não se caiu no extre 

mo oposto, pseUdO-i gualitário, de mal disfarçada pieguice pop~ 

li~ta, pelo qual tant~s ativistas ingênuos (ou, talvez, 

cos), dotados eles próprios de uma educação superior, 

abertamente - ,- quase ao estilo ' de um "ato de 'contrição" 
. 

integrarem estratos ' $ociais ' econômica e culturalmente 

~ . 
Cl.nl.-

pregam 

por , 

privile , 

giados - que o saber acadêmico nada tem a proporcionar às c,a 

madas populares desprivilegiadas. Costuma dizer- tal ativi~ta 

in9 e.nuo (o,u c..1.nic..o 1 t1.pic..o que ele dé fato só tem a aprender 

com a c..ultulta populalt, ou quando m.u~to poderia "facilitar" . o. 

próprio desenvolvimento sócio-intelectual desses grupos cuitu 

, rais; negando-se, assim, a lhes transmitir qualquer fração da 

eficácia do, conhecimento universitário por ele adquirido em, 

função de seu inerente privilégio de clásse. 

Em nítido contraste com essa socialmente ' irresponsá 

vel retórica não diltetiva, de flagrante motivação auto-absolvi 

dora, susten~a-se aqui que a universidade tem sim o que , ensi ' 

nar ao povo, que a ciência do ' comportamento lida efetivamente 

com fenômenos reais, inclusiv~ quando os manipula em seus labo 

ratórios . E que, por isso mesmo, o conhecimento acadêmica que 

se produz pode e deve ser proveitosamente apltopltiado por comu 
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nidades que estejam segmentadas em relação ã exte~sa e diversi 

ficada cultura dominante, já que esse ~tatu quo se mantém ' pre 

cisamente porque o acesso a tais formas de conhecimento lhes é 

negado. Vários , dos depoimentos dos informantes endossam , a 

consistência político-social dessa postura. Assim também, pa 

recem eles absolutamente conscientes de que a forma como deva 

se dar essa ap~op~iaç~o, considerados os efeitos que fatalmente 

' irá produzir sobre ' suas culturas especificas, constitui efetiva 

mente um problema, mas um problema de.te~i e não daqueles que 

eventualmente extraiam algum gozo estético (ou até uma penite~ , 

teautoflagelação ,moral) pela contemplação dessa cultura popu'-

lar, mas não , sofram de fato as consequências aversivas que ela 

simultaneamente mantém implicitas ' para os seus par'ticipantes 

natos. 

Provavelmente, o mais enfático dos depoimentos de en 

... 
dosso a seriedade e responsabilidade da iniciativa de elabora-

ção da Cartilha de ContracontroleSocial é proporcionado por 

FERREIRINHÁi sendo bastante significativo, para os propósitós 

da presente avaliação, o fato de que ele milite ju,stamente em 

uma entidade autônoma de educação sindicalista e popular em ge 

ral, o CEDAC: 

Eu. ~ch~ que um documen~o como e~~e, o 6ato de apon

ta~ na ~ua conc.tu~ão, do cont~acont~o.te ~e~ exatamen 

' te a de~~ocada dó auto~~ta~~~mo, da d~tadu~a, ~o p~o 

~e~~o da democ~a~~a; acho que aZ ~ que do p~nto de 
0~~ta da p~ico.togi~ em ge~a.t, ~oc~a.t e em ge~a.t, ,o 
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pa.pe.l me..6mo de.la. éc.on.tltJ..buJ..lt ·pa.lta. J...6.60 •. Que. a. .6a.u 

de. da. hum~nJ..da.de. pa..6.6a.pOIt a.Z. (Ferreirinha) 

Pode-se especular que essa consideração assim tão favorável ao 

projeto se deva; em parte, a um tipo de perspectiva em relação 

às questões sociais como a que FERREIRINHA descreve, em suas 

próprias palavras: 

' o c.o n.tlt a. c.o n.tltole., e.le. .te.m que. .6e.ll.. muJ...to obje..tJ..vo, 
.te.m que. · .6e.1t muJ...to plta.gmã.tJ..c.o, .ta.mbém .te.m que. .6e.ll.. 

muJ...to 1te.a.lJ...6.ta.. Me..6mo que. vo c.ê ·.te.nha. . um pitO j e..to que. , 
n~o é pa.lta. a.gOlta., ·ê pa.lta. longo plta.zo, 

. J..ll.. hoj~c.oloc.a.ndo e.m pltã.tJ..c.d no gltupo 

que.1t que. ,6 e.ja. a.ma.nh~. (Ferreirinha) 

voc.ê .te.m que. . 
-a.quJ..lo que. vo~e. 

E, talvez principalmente, por sua · atitude plenamente receptiva 

para com novas formas de conhecimento ou de interpretação .. da 

realidade~ . Nesse sentido, ao ser perguntado se lhe parecia 

Gtil ver as coisas · como apresentada~ na introdução da Carti-

lha, diz FERREIRINHA: 

Eu a.c.ho. Eu na.o .6e.J.. c.omo pode.ltJ..a. .6e.1t 6e.J...to de. 60ll..ma. 

dJ..6e.lte.~.te.. A lJ..ngua.ge.m nio ê muJ...to c.omum ·no no.6.6O 

me.J..o~ ma..6 e.u ve.jo que. ê dJ..6Zc.J..l voc.ê .tlta.ta.ll.. de. um te. 

ma. de..6.6e..6 .6e.m a.plJ..c.a.1t uma. lJ..ngua.ge.mma.J...6 .têc.nJ..c.a.; .6e. 

não, .ta.mbêm, e.la. pe.ltde. oc.on.te.údo e..6.6e.nc.J..a.l de.la., a. . 
e..6 .6 ê n c.J.. a. . 

r 
I 

(Ferreirinha) 
.. 

' Por outro lado, o julgamento negativo deABDIAS, o 

Gnico dos informantes que considerou a iniciativa da Cartilha 

como apenas , relativamente séria e 'resoonsável", talvez se deva, 
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al~m de ã sua sincera e louvãvel ' cautela (a ser posteriormente 

ilustrada), ã adoção implícita de uma perspectiva ' psicológica 

. "humanista", que ~ em muitos aspectos incompatível com a ' post~ 

ra determinista do behaviorismo radical. Assim, pois, manifes 

ta-se ABDIAS,: 

Nio ~ei ~e eu "ia entendi di~eito, ' ma~ no c6mputo g! 

~al 6~ca um pouco e~~a ~magem de que, po~ exemplo 
~om ~elaçio ao t~abalho, a gent~ acaba qua~e que ce 
dendo, ~endomai~ objeto do t~abalho do que no~ me~ 

mo~, no~ como pe~~oa~ [ ... ] Eu nio ~ei; eu tJ..~eJ.. e~-
~a imagem, .n.o cômputo ge~al. 
no~ vã..~iÇJ~ te~mo.6, . no~ vã..~·io~ 

cam ba~tan.te. (Abdias) 

Ma~ na metodologJ..a, 

exemplo~, ele~ ~ e' aplJ.. 

E, apresentando ainda um outro ' tipo de restrição, que pa~eée 

oportuno transcrever 'agora para. contrast:ã-ia com a posição já 

noticiada de Ferreirinha . coment'a ABDIAS: 

Voc~~ t~abalAam com uma lJ..nguagem, e n5~ t~abalhamo~ 

com uma out~a linguagem. E q~e nio ~ po~~lv~l tam

b~m voc~~ muda~em a lJ..nguagem de voc~~. E po~~lvel 

c~ia~ q.lguma~ coJ..~a.6 . . A vJ..v~ncJ..a, vamo~ cüz~ aM-tm, 

.do campo daunJ..ve~~J..dade, da pe~quJ..~a, ~ dJ..6e~ente 

da viv~ncJ..a no contacto do dJ..aa dJ..a de t~abalhado~ 

com t~abalhado~. Se ap~oxJ..,!,am, ma~ com um t~abalho 

longo" com um pe~lodo longo. (Abdias) 

Prosseguindo nessa especie de resenha de depoimentos 

pertinentes i questão da seriedade e responsabilidade sociais 

que teriam presidido ~ iniciativa e o processo de elaboração 
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da Cartilha, e interessante assinalar que também alguns outros 

informantes, ainda que a tenham avaliado bastante favoravelme~ 

te, não deixaram de apontar disco"rdâncias de naturezas varia 

das em relação ao teor geral desse instrumento didátioo. , IRA1DES, 

por exemplo, aproxima-se bastante em seu depoimento da relat! 

va desconfiança m'anifestada por ,ABDIAS, chegando a esposar até 

algo mais explic{tamente que este uma postura psicológica de 

cunho humanista ,. CHICO ALENCAR também, declarando sua pref~ 

r~nci~ por trabalhar com ,diferentes categorias de análise das 

relaç~es sociais, cionsidera ~ue a terminologia empregada confe 

re à Cartilna 'uma, certa feLção "tecnocrática". E MÂRCIO, por 

seu turno, chega a valorizar 'tão pouco os conceitos e 
, .. 

prlncl-

pios behavioristas radicais, que seu depoimento quase que se 

constitui e~ uma ~spécie de orie~tação sobre qual deveria ,ter 

sido o conteúdo (macrossociológico, no caso) da Cartilha, e 

nao em urna avaliação das , interpr~tações e 'prescrições de que 

ela efetivamente se compoe ou dos objetivos ' psicossociológicos 

a que expr~ssamente se propoe atingir. ' Na verdade, entretan-

to, estes informantes, ao responderem às perguntas mais diré 

tas da entrev'ista, que em seu conjunto melhor evidenciam o ca 

ráter político-social sério e responsável do texto, acabam por 

emitir julgamentos ,razoavelmente favoráveis. Cumprirá, por 

certo, demonstrá-lo através da transcrição de alguns trechos 

dos seus respectivos depoimentos, logo em seguida às manifesta 

çoes ~ignificativ~s proporcionadas pelos demais informantes. 
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Não obstante, Gabe ja, sem maiores e x cusas pela imo 

d~stia, sugerir que o behaviorismo skinneriano se presta tão 

bem a um desdobramento aplicado ' socialmente progressista e 

que o aútor da Cartilha foi suficientemente hábil' em promover 

tal desdobramento -- que um eventual compromisso pr~vio ' . do 

leitor com persp~ctivas teóricas ou filosóficas alternativas 

não ~ capaz de implicar, senão em casos extremos, na pura . e 

simples rejeição ou ruptura do processo comunicacional em que~ 

tão. A seguinte sequência selecionada de passagens da entre-

vi'sta . de JAnlli .ilu·stra de maneira inequívoca .essa primeira in-

terpretação' dos res.uitados do presente estudo exploratório. Ini 
. . 

cialmente, quando perguntado 'se lhe 'parecia útil ver as coisas 

da maneira como apresentadas na Introdução da Ca.rtilha, JAIME-

responde ass·im: 

Tudo óem. Aeho Que dã pa~a Tem uma ou out~a 

eo~~a, ma~ aZ ~e~~a ma~~ a' p~ôp~~a ó~lo~oó~a do p~õ 

P~i.o · auto~ e a ó~lo~ 'oó~a Que eu tenho, e aZ pode daJt 
algun~ p~oblema~ ... PO~Que ~ o ~egu~nte ... Pa~a 

riÔ.6., a~ eo~~a~ ~ã:o mu~to p~ãt~ea~. [ ... ] Quando voee: 

eomeça"a óala~ do d~a a d~a ~ ' mu~to ma~~ ~~mple~ d~ 

~e~ entend~do, [ ... ] Ele u~a toda uma l~nguagem ne 

ee~~ã~~a pa~a ele, pa~a ~ ~ua p~oó~~~ã:o, ' da a~ea que 
ele t~abalha. Então aZ, ne~~e momento, ela dã a~ d~ 

óe~en~a~.,' [ ... ] Falando da~ ~d~~a~, hã~~m d~óe~en':' 
ça~. Po~ exemplo, eu pegue~ aQu~, ~ô um exemplo, lã 
na ó~ente, na pãg~n'a 62: ele óala - "Não ~ e pode n~ 
ga~ que ex~~tem . pe~4 oa~ ' eomo a~ de~ e~~ta~ no pa~ag~E: 

60 ante!t~oJt."; Quando ele d~z Que "Alguma~ de~-!Ja..6 pe~ 

~oa~ talvez .6ejam natu~almente boa~, dev~do a 
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' quali..dade.J.J ,[nata.6 ou a .6ual.>h,[l.>.tôlt,[al.> palt.t,[c.ulaltel.> 

de. vi..da; e, ~uando c.he~am a pOI.>i..ç5el.> de podelt, pal.>-

I.>am a exeltc.elt o c.on.tltole 

va e não explolta.tôlti..a". 

eu óaç~ ~ a I.>egui.. n.te: Ve 

.6oc.i..al de óoltma não aveltl.>,[ 
[ ... ] AZ um a p eltg un.ta que 

onde ele el.>.t~ talando ,[1.>1.>0? 

Ve que I.>oc.i..edade ele el.>.t~ 6aCando, de uma I.>oc.,[edade 

, c.api...tal,[.6.ta? E i..mpo.6I.>Ivel voc.ê el.>.talt goveltnando palta 

a óultguel.>i..a; ou voc.ê vai.. en.tltalt em c.hoque c.onl.>.tan.te . , 

c.am o podelt ••. . f palta I.>e apoi..alt no movimen.to de .ba 

I.> e, voc.ê vai .te~ que I.>e ~otoc.alt c.on.tlta el.>l.>e pltÔplt,[o 

goveltno; ' que·1t di..zelt,voc.ê pal.>l.>a a I.>elt uma pel.>l.>oa nao 
glta.t·a. (Jaime) 

Obviamente,. não. cabe · aqui qualquer .tentativa de contestar o in 

formante, permitindO'-se apenas deixar registrado que se teria 

como escalrecer a questão. O que importa agora é· enfatizar a 

ocorrência da dis.cordância, que prossegue, mas j á com algu,m ' r~ 

conhecimento da validade das proposições da Cartilha, quando 

JAIME responde à pergunta de como "ele achava que ·os leitores 

receberiim ·a afirmativa de que o contracontrole é uma necessi 

' dade absoluta para a construção de uma sociedade. justa e ' demo 

crática: 

Ac.e,[.talt,[am. AI no c.aI.>O, já não c.hamalt,[a de c.on.tlta

c.on.tltole. ·AI .tem .toda uma d,[l.>c.ul.>l.>ão polI.t,[c.a, de 
peltl.>p~c..t1.val.> que a. gen.te .tem; ·. poltque ~ uma d,[l.>c.ul.>l.>ão 

que a gen.te óaz mui.to no mov,[men.to I.>,[nd,[c.al, no I.>~ 

c.,[ ali I.> mo. [. • .. ] AZ que a g e n.t e .t em que di..!.> c.u.-tút q ua.i..l.> 
I.>ã.o aI.> óoltmal.> de I.>i a.tingilt el.>l.>a democ.ltac.,[a. Ale 

que eu ac.ho qae. há divelt.6al.> vil.>5el.>. A aó,[ltma~ão de 
le do j2i.to c.omo el.>.tá óei...ta, a gen.te não d,[l.>c.oltda, . 

mal.> eu ac.ho q~e aI ~em que d,[l.>c.u.t,[1t de óa.to c.omo I.> e 
jz,,[am'- Ac.ho que a gen.te pode c.onl.>idviá-la c.omo C.OIt·-

Ite.ta. • (Jaime) 
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N~o obstante, em sua r~sposta ~ pergunta imediatamente ante

rior -- ou seja, de se há alguma utilidade em se pensar o con 

tracontrole como sendo também uma forma de controle, através 

da qual se poderia simplesmente modificar as práticas contro 

ladoras JAIME valoriza e avaliza implicitamente a perspec 

tiva da Cartilha, ao expressar-se nos próprios termos desta 

e conduzir seu raciocínio na mesma linha política por ela pr'e 

conlzada: 

Enquanto _. o cont~acont~ole não 6ô~ a~~im algo que tE.. 
do~ o~ t~abalhado~e~ po~~am exe~ce~ numa ~ociedade 

de.moc~áti'ca L o.J Acho ~ue ela tende cada vez que 
~t ex~~ce o co~t~acont~ole, a~ ag~ncia~ -vao 

tenta~ utiliz~~ nova~ 6o~ma~ de cont~ole, vão muda~ 

a 6o~ma, ma~ ~emp~e vão ~~ocu~a~ 000 ' A gente vai 
, ' 

.te'~ c{ue ' luta~ cont~a e~~a~ - no' , ó 6o~ma~, at~avé.~ " do 

cont~acont~ole, utilizand~ o ) ~mo aqui 6alado pelo 

~uto~; -a gente vai te~ ~ue u~ ah _ 6o~ma~ ,de ~ont~a~o~ ' 

~~ole, ~ vai ~~~ uma lata - con~tante, até. a vit5~ia 

6inal no~~a. (Jaime) 

_Seguem-se, no exame desse reconhecimento capital da 

intenç~o política subjacente ~_ preparaç~o da Cartilha, bem co

mo do grau de validade prática que lhe -tenha sido possível 

conferir, breves extratos de mais alguns depoimentos; como, 

por exemplo o de ADILSON ': 

Olha, eu .achei, - e tdlvez ~e aplica~~e ~ Ca~tilha to 
da, - o ~~guinte A coi~a em ~i é. muito inte~e~
~ante e válidà a~~im, , ~ e leva~ ~~ pe~~oa~ e~ 

~a coi~a que ele 6ez aqui na Ca~tilha; que~ dize~, 

e~~e e~tudo · .que ele 6ez. (Adilson) 
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ERNANI, no mesmo tom favorável, diz de sua impres-

Bom, eu pa~t~eula~mente go~te~, a~~~m da l~nguagemo 

Inelu~~ve, ~nte~e~~ante a~~~m, que 'eu a~he~ que . eu 
e~tava vendo ~~~tematizado aqu~lo qu~ a gente ma~~ 

ou meno~ tem na. eabeç.ao [o .. ] nunea v~u de óo~ma me 
tôd~ea, de óo~ma o~gan~zadao (Ernani) 

BOLA, por seu turno, já sugerindo uma açao, assim 

EU . aeho que a tua p~opo~~a i mu~to v~l~da e . ela d~ 

ve ~e~ inelulda, ' po~ exe~plo, na m~nha Fede~aç.~o de 
Favela~. E~~a Ca~t~tha deve~á ati, e eu ~~~~ 
leva~ pa~a algun~ eompanhe~~o~ le~em ~ pa~~a~ pa~a 

out~o~ eompanhe~~o~ [~ .. ] (Bola) 

Mais adiante, ~omenta . ain~a BOLA: 

Po~ exemplo, no eong~e~~o que eu óu~ em Ree~óe, um 
eong~e~~o ~nte~nae~onal, que eu u4e~ a . Ca~t.~lha eo 

mo exemplo o . Eu u~ e'-i. ó te~mo "o exe~ele~o do eo nt~a 

. eon't~ole po~ e.e.e~ç.õe~ demoe~~t~eal.>", e aqu~ "o 

eo nt~ole do~' me~o~ de eomun~eaç.~o de ma~~ a . .. na~ 

m~o~ da~ ag~~e~a~ gove~nam~nta~~ e eeonõm~ea~"o 11.> 

~o aqu~ deu qua~ e uma manh~ de debate~. (Bola) 

Solicitado a dar ·mais detalhes sobre esse congresso, BOLA es 

clarece o seguinte: 

FiCi ~eal~zado em Ol~nda~ Ree.~óe; o ConeIl~o Mund~al 
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da~ rgneja~. São pe~~oa~ evang~l~~a~ e . ~atól~~a~ 

que 6azem · tnabalho e~umên~~o de ba~e; ... e ba~e 
me~mo. E e~tava pant~~~pando toda a Am~A~~a Lat~ 

na, E~tado~ Un~do~, Japão, Z~mbabwe, ·Angola, Pont~ 

gal, Sn~ Lan~a e Gnanada. Eu 6u~ ~onv~dado pan~ 6! 
lan ~obne mov~mento populan no Bna~~l. Quando eu 
6ale~ que 6az~a pante do mov~mento de ~avela~, ele~ 

~n~lu~nam e~~ e~ do~~ tema~ na pauta da . d~~ ~u~~ão, 

que. não ~on·~tavam (Bola) 

E, quando perguntado se lhe parecia útil ver as coisas 

apresentadas na Introdução da Cartilha, responde BOLA: 

como 

Eu vejo~ Eu vejo . . Eu vejo mu~to ~t~l, ponque pe~i 

pn~me~na v~~ eu v~ algu~m pnep~upado, ... pode ~in· 

que tenha outna~ pe~~oa~que eu não ~onhe~o,· 

pe~~oa pneo~upada de abn~n a ~abeça do e~tudante 

(Bola) 

GILBE~TO, como que complementando o depoimento· · de 

BOLA, afirma:. 

Quen d-i..zen, eu a~ho [ .... ] um tnabalho a~~~m õt~mo, 
~~~e de~ejo de que o ~onhe~~mento não ~ um tnoço 

que tem que 6~~an tnan~ado, ma~ . ~ um tnoço que tem 
que ~en mandado pana o povo. r~~o tem que ~en tnan 

~ado ao nIvel do povo. O que ela 6ala da edu~ação 

po~ulan; ·tem que ~a~n do e~quema tnad~~~onal 
J 

(Gilber'to) 

E, per.guntado sobre como achava que os leitores receberiam a 

idéia de que o contracontrole é também uma forma de controle, 

GILBERTO responde o seguinte: 
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t um POUc.o, o 0 · 0 e. .6e.mpJte. . dÁ.. {lc.i..-l a ge.nte. ite..6ponde.Jt 

pe.lo.6 outJtO.6 • . AgoJta, poJtque. i..-.6.60 de.pe.nde. mui..-to do 

nlve.l de. c.on.6c.i..-ênc.i..-a . da.6 .pe..6.6oa.6. [o o o] E.6.6a . Je.e. 
óle.xão é i..-mpoJe.tante. e.xatame.nte. poJe. i..-.6.60: que.Je. di..-

ze.Jt, e.u c.ontJe.olo também; e.u .6ou c.ontJtolado e. c.ontJto 

lo. t uma di..-aléti..-c.a. Ac.ho que. Je.e.c.e.be.Je.kam be.m · e..6.6e. 

.ti..-po de. c.oi..-.6a. (Gilberto) 

NEY HELOU, ante a mesma pergunt~ acima 

por GILBERTO, desenvolve o seguinte comentário: 

respondida 

Eu ac.ho que. i..-.6.60 é . um .6i..-n~l da .6e.Jti..-e.dade. da pe..6qu~ 

.6a, do p~oje.to. ApJe.oóunda a que..6tão. G'oo] A mlm~ 
qut te.nho· alguma . aói..-ni..-dade. c.om o .te.ma, . me. ~nJe.i..-que.- · 

c.e. o o o pe.Je.c.e.be.Je. que. , aque..6tão di..-aléti..-c.a e..6tã. · p.Jte. 
, . r 

.6e.nte.. Nada é ab.6olu.to. Que.Je. di..-ze.Je., uma c.oi..-.6a que. 

é .c.om 'um .6 e. nti..-d o de. c.o ntJe.ac.o n;(:Je.ote., .6 Ó é de. c.o ntJe.a
c.ontJe.ole. pOJtque. e.la te.m pO.6.6i..-bi..-li..-dade. de. c.ontJe.olaJe. 

algum ~ni..-ve.Á~o . , , no c.a.6O o uni..-ve.Jt.6o c.ontJe.oladoJto 

~ue.Je. di..-ze.Jt, ~e. não ti..-ve..6.6e. e..6~a i..-nóoJe.mação, i..-a ó~ 
c.aJt óaltando. Se. não ti..-ve..6.6e. · e..6.6a c.oloc.ação ', . ó,i..-c.~ 

Je.i..-a óaltando; ·não daJe.i..-a mai..-.6 c.on.6i..-.6tênc.i..-a ã i..-déi..-ao 
(óundame.ntal. (Ney Helou) 

JOS~ FRANCISCO, estendendo-se um p"ouco ', faz já uma 

construtiva ponderação crítica, ao final deste seu depoimen 

to: 

Eu ac.ho .que. otJe.abalho e..6tá. be.m e..6tJe.utuJe.ado; a ge.!!. 
te. .6e.nte. que. é ~m tJe.abalho c.i..-e.ntlói..-c.oo A ge.nte. .6e.~ 

te. que. a.6 · pe..6.6oa.6 que. ói..-ze.Je.~m e..6.6e. tJe.abalho têm uma 

ui..-hão c.laJta Je.~alme.~te. da domi..-nação a que. no.6 e..6ta 
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mo~ ~u6metldo~, a~ vanla~ 6onma~ de dominaçid~ [ ... ] 
A únic.a c.ol.óa que eu ac.ho que podenia ~en e6etiv.amen 

te melhonado, que eu ac.ho que ennlquec.eni~ ba~tante 

o tnabalho O objetivo ê que ele ·nealmente ~eja 

uma c.antllha de c.on.6c.ientização; e a anâli.óe ê voc.e 

~epanan o inimigo Aquele bloc.o de pe~~oa~ que 

nao c.on~eguem 'ven exatamente c.omo a.ó c.oi~a~ ac.onte

c.em; e c.omo não .óabem c.omo ac.ontec.e, nao ~abem ~e pne 
panan pana c.ombaten. Então, ela ~abendo quai.ó ~ao 

exatamente o~ a~pec.to.ó da dominação, do c.ontnole exen 
c.ido pana . a manutenção de~.óe tipo de dominação, e 
mai~ 6âc.il ela ~e pnepanan pana c.ombaten. Então, a · 

g~nte .óente que o dbjetivo ' ê atingin a gnande maio . 

itia; que" a~ pe.ó~oa.ó leiam, ' ~e ' c.on~c.ientizem pninc.ipa~ 

mente a.ó lidenança.ó. Ma.ó não ê um tnabalho a~~im ic.a 

dêmic.o, ponque .óenão eu ac.ho que ele pendenia muito . 
de~~e objetivo. Eu ac.ho · que ele tenia que ~en uma 

linguagem mai~ ac.e~6Zvel. Sem penden aquele. c.onteú~o 

·têc.nlc.o-c.lentZ6ic.o que v~c.~ c.dloc.ou. Eu ac.ho que . o 
gn~nde de6~6io do tnabalho devoc.e~ e jU6tame~te c.on 

~eguin al.ian a6 dua~ c.oi~ a~ .. (José Francisco) 

GILSON, ' examinando o con.teúdo da Introdução da Carti

lha, proporciona espontaneamente a seguinte reflexão: 

"A dec.i~ão de c.ontnolan u~ 6ato que intene~.óe a di6e 
~ente.ó gnupo.ó de pe660a.ó e uma dec.i.óão polZtlc.a". I~ 

, 
.óO eu ac.hei lntene.ó.óante que a Cantllha aóonda. Quan 

do 6e 6alaem polZtlc.a no Bna~ll, a~6lm hoje, o pe! 
~oal t~m uma aven6ão i polZtlc.~. [ .•. ] Agona,.ó5 o 
6ato de ~e 6alan a.qul; ..• então voc.ê c.omeça.' a peJt.c.~ 

biJt. que ~e voc.e c.ontnola a~ mâquina.ó e o dinheiJt.o, . 0 
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c.a.pLta.l, e. um.a; de.c.L~(io , polZi.ic.a.; ~e. voc.ê ma.ntém ,o Nolr. 

de.~te. na. ~e.~a., ~ uma. de.c.i~~o polZtic.a.; ~e. ' voc.ê ma.ntém 

um c. a. Ir. a. de.~e.mptr.e.g~do, ~ uma. de.c.i~~o polZtic.a.. [ •.• ] 
PolZtic.a. é e.~~a. de.c.i~~o QUe. inte.tr.e.~~a. a. um gtr.upo e. 

ó e.tr.tr. a. o . o uttr. o, ••. A p a.tr.titr. do . mo m e. n.t,o QUe. v o c. ê de. c.i 

de. n~o utr.ba.niza.tr. uma. 6a.ve.la. ê uma. de.c.i~~o polZt~c.a.~e.~ 

.i~o 'i~~o' ... t ptr.e.c.i.6o e.ntão QUe. o óave.la.do ta.mbêm 

tome. um~ de.ci~ão , polZtic.a.~ QUe. e. obtr.iga.1r. o c.a.tr.a. 

ba.niza.tr. a. ' óa.ve.la.. (Gilson) 

E, JORGE rLOR~N~IO, ,manifestando uma expectativa 

a. utr. 

-pra 

Eu a.c.he.i inte.tr.e.~.6a.nte.; a.gotr.a., e. uma. c.oi~a. nova. pa.tr.a. 

mim, QUe. e.u a.inda. não ha.via. ... Agotr.a., ê' uma. te.~e. ~n_ 

te.tr.e.~.6a.nte. pa.tr.a. ~e.tr. di~c.utida.~ Agotr.a.~ e.u, 'na. ve.tr.da. 
de., n~o me. a.ptr.oóunde.i muito ' a.inda. ne.~ '~a. di..6c.~~êio, ·nã.o. 

Pe.lo me.no~, e.~pe.c.ióic.a.me.nte. de.~~e. je.ito, é a. ptr.ime.itr.a. 
ve.z QUe. ' e.u e.~toú. ve.ndo .:. 'Ma.~, e.u a.c.ho 'Que.' é inté./te..6 

. . ' -
~ante.. Agotr.a., e.u go~ta.tr.ia. de. te.tr. e.~~a. di.6c.u~~~o, te.~ 

t a.n d o tr. e.la. c.i o n a.tr. i~ ~ o, n'o QUe. o c. o n h e. c.im e. nt o di~.6 o 

[~, •• ] ~e.tr.ve. pa.tr.; a. minha. ptr.â.tic.a.. Até onde. i~~o 6a.z. 

a.va.nça.tr. . a. Que.~t~o de. uma. pa.tr.ti~ipa.çã.o ma.i~ a.mpla., de 
pod~tr. de. todo~, e. ta.l. Ne.~~e. nZve.l é QUe. e.u go~ta.tr.ia. 

ma.i~ de. pode.tr. di~c.uti,tr., pode.tr. a.ptr.o óunda.tr., ,pod'e.tr. te.1t 

ma.i~ c.onhe.c.imento~ pa.lta. m~m, pa.tr.a. ' pode.tr. c.oloc.a.tr. na. 

ptr.â.tic.a.. (Jorge Florêncio) 

Cumpre, ainda, para encerrar esta série de considera-

çoes acerca do julgamento da seriedade e responsabilidade ' impl! 

cadas na elaboração daCartilha~ dar conta dos depoimentos dos 
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três inform'antes CHICO.ALENCAR, IRAIDES e MÂRCIO que ma 

nifestaram discordâncias tão acentuadas em relação à iniciativa 

que poderiam comprometer a favorabilidade de tal julgamento, se 

esta já não estiv~sse globalmente assegurada. Obviamente, nao 

cabe, em um estudo empírico como este, contestar as posições ' d~ 

quelas pessoas que' colaboraram com a equipe de pesquisa, na qua 

lidade metodológic'a estrita de informantes. Não obstante, des 

de que se tome os devidos e possíveis cuidados para não confrog 

tar tais posicionamentos com uma argumentação discursiva críti 

ca oposta, torna-se' 'academicamente válido especular que a impor 

, tância do contendo da 'Cartilha talve~ tenha sido minimizada ape 

nas em função de ' um contra'ste 'com expectativas teóricas ou -pra 

ticas específicas previamente assumidas por esses informantes.-

A simples transcrição de trechosseleciónados de seus depo.imen 

tos, acompanhados eventualmente por algums ' esclarecimentos obje 
, , 

ti vos, parece suficiente :para demo~trar a plausibilid'ade de uma 

tal especuláção. Assim é que, 'solicitado a emitir seu j ulgamen' 

to sobre como os leitores receberiam o conteúdo da Introdução 

da Cartilha,CHICO ALENCAR tece, de início, os seguintes comen 

tários: 

, Olha, aI eu vou 6aze~ at~ um eomenti~lo mal~ 

N~o vou ~e ate~ ~ l~t~oduc~o, n~o. PO~Que a 

ge~al. 

Ca~tl~ 

lha, me pa~eeeu '~om uma ea~a, uma 6o~ma, multo teeno

e~itlea. Uma linguagem, que nao e uma linguagem eom 

plleada, ma4 ~ ~ma l~nguagem 6~la; ' uma linguagem mui 

to p~eoeupadaem expllea~ dete~mlnado~ eoneeltd~, eo 
mo o ' p~5pAloe~nt~olee eont~aeont~ole, que nao 6azem 

/' , 
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pa4te do eotldla~b da~ pe~~oa~ que militam no · 

movimento. ' E~tou 6alando, rila40, em 4elaç~0 a 

3~6 

no.6~O 

ele . . 
Ent~o, eu tenha lmp4e~~~0 que a Ca4tllha, ela p40voea 

4ia uma ee4ta 4eaç~0 de de.6go~to em óunç~o da ~ua óO~ 

ma, da.6ua linguagem,. poUeo vlvenelal, [.6em] a plmen 

ta me.6mo da ' vida.. Eu aehe.i ela mU;lto ·têenlea. [ ... J 
Ma.6, · ... 0.6 exemplo.6 e.6t~o a.6~im 604a do eone4eto. 

N04malmente, a gente t4abalha eom um mate41al de edu 

eaç~o popula~; e aI voeê pega ea~o~ multo eone4et0.6, 

que aeonteee~amna 4ealidade, eitando lnelu.61ve pe4~~ 

nagen~ nele~ envolvido.6. r.6~O 6aelllta; a pe.6.6oa .6e 
ldentlólea mal~. Aqui me deu a · imp4e.6.6~0 de .6e4 algo . 

p40duzido num la60~atd4io, . de pe~.6oa~ multo bem lnte~ . 

clonada.6~ p4eoeupada~ . em ajuda4 o movimento popula4~ 

ma~ que nao têm a vivêneia p40p41amente de~~e movl~e~ 

to popula4. E .60b4etudo p4eoeupada~ em U.6a4 eatego- . 
41a~, n~o ~el .6e do 6ehavi041~mo, e eoloea4' e·~.6a.6 eE; 
~~g041a.6 dent40 da 4ealidade que ~e que4 ~xpllea4,at~ 

. .. . . 

. ~e neee4~~410 vlolentand~ e.6.6~ 4ealldade, ou botindo 

. ~~~lm urna cami.6a de 604ça. Um poueo eomo ee4ta~ . ea4 

tllha.6 que ixi~tiam numa óa~e ante4104, multo ma4ea

da~ peLa llngu.agem mMxl~ta, pela 04todoxla eeonoml

e;l.6ta, e que tudo p40eu~avam expllea4 eoma~uela.6 

ea;te"9041a~, de luta de ela~~ e~ ', de dete4mlnaç~oeeon§. 
mlea em · ú.ltlma ln~t.â.nela. , de po de4 do p4ole:taJúado que 

e~a o. 6utu40 do mundo, o ~oeiall.6mo ~endo an.61ado, e 
t.al. Ent~o, . aqui, embo4a n~o ~eja uma linguagem de.6 

~a ' 04dem, panóleta41a, ela peea exatamente p04 ~e4 

ext~emament.e p4eoeupada em qua.6e que mo~t.~a~ que o be 
havió41.6mo -.6e ~ que ~ . l.6.6o, que eu n~o eonheço - ele 

./ . 
t.em io que dlze4 quanto li o4ganlzaç~0 da populaç~o. 

(Chico .Alencar) 
l 
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Certamente, es;tE!ve-se, Çlurante o processo de . elabora 

çao da Cartilha, extremamente preocupado em mostrar que o beha 

viorismo (isso mesmo, o Ó e.ha·vi.oJti.6mo Jtad-<.c..al, como se fizera ques 

tão de explicitar -na carta endereçada ao~ cOlÇib,oradores) tem o 

que ,dizer quanto ao exercício do c..o~tJtac..ontJtole. (usa-se consis 

tentemente esta categoria, de preferência a "organização") por 

parte da ,população. , O e~tudoexplorat6rio em pauta constit~i 

precisamente o primeiro , passo para a verificação dessa possibi 

lidade através da pesquisa empírica de campo, em cujos resulta 

do definitivos se v{r~ á confiar mais, por um~ questão de . pri~ 

' cípio metodoi6gico cientrfico, do que nas convicções subjetivas , 

do pr6prio autor do texto. Esperava~se que tal cuidado obj eti v,o, 

ti vesse ficado suficientemente claro' na carta de encaminhamento 

da Cartilha a6s colaboradore~. Da mesma ' forma, acreditava-se 

ter aí também enfatizado bastante a imprescindível ' particip~çãq 

de informantes com, efetiva vivência (i'experiências e sensib:Lli 

dades", mais literalmente) na condução de movimentos populares; 

até mesmo porque (embora não exclusivamente por issó)a CaJtt-<'lh~ 

de. ContJtac..ontJtole. · Soc..-<'al fora redigida pôr uma pessoa cuja atua 

ção política - do tipo que aqui se chamou de "progressista e 

democratizante" nunca se deu a um nível propriamente popu-

lar, tendo se restringido aos movimentos mais específicos ' de 

docentes do ensino superi0r~ 

Igualmente, não ' parece de todo despropositada a , alu 

sao à Cartilha ' como , algo produzido em um laborat6rio, visto que 
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o processo de planejamento da pesquisa e as providências para 

sua operacionalização tiveram lugar, embora não exatamente "den 

tro de um laboratório", no âmbito fisicamente restrito, conquan 

to culturalmente unive~~ali~ta,da universidade. Isto, é cla 

ro, até o momento em que se de~êncadeou este estudo explorató-

rio, pelo qual a Cartilha -saiu do serviço universitário de re 

prografia quase _que diretamente para as mãos de líderes e mili 

tantes de movimentos populares dos tipos sindicalista, associa 

tivo, assistencial e comunitário, na condição metodologicamente ' 

reconhecida de informantes qualificados. Nesse sentido, foram 

inclusi ve seriamente .considerados os julgamentos de QUex> ALENCAR 
. . 

de que os e~emplos da · Cartilha encontram-se · "fora- do concreto" 

e de que o uso das categorias behavioristas radicais -estavam 

sendo colocadas dentro da realidade que se queria explicar po~ 

sivelmente "violentando-a" ou "bótando uma camisa de força" ne 

la. Entretanto; éomo não· ê incomum ocorrer quando os dados sao 

- coletados . através de entrevistas semi-estruturadas (ou qeja, 

constituídas de questões abertas), outros trechos d~ seu depoi 

mento modificam grandemente esseS primeiros juizos. Um de tais 

trechos corresponde à ·perguntade se as argumentações e exem

plos apresentados na Cartilha, em apo~o à afirmação de que os 

comportamentos humanos se encontram sempre · sob o controle do 

ambiente, chegaram a lhe parecer convincentes; e o que CHICO 

ALENCAR o.iz é o seguinte: 

. O~ ex.emp.to·~, a.ei.õ.~, qua.ndo ~e pegava exemplo~ a1.. da 

vi.da c..otidiana,. embOAa 6 útO.6 a~~i.m mui.to i.mpe~~oal- -
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me.nte. como ' e.u d~ . .óJ.ie. de. LnXci.o, . J.ia.o e.xe.mplo.ó mu.ao bOM, 
.óe.mpne. inclu.óive. com um conte.ado pnogne..óJ.iiJ.ita., todoJ.i 

e.le..ó. (Chico Alencar) 

Um segundo trecho .pertinente do depoimento de CHICO ALENCAR con 

siste na sua resposta à pergunta de · se os leitores veriam. nas 

interpretaç5es do ~aprtulo 111 - sobre "as priticas e as agen

cias de controle s'ocial" - algo como uma descrição de sUaS pró 

prias vidas ede como elas'são ~ontroladas em virios nIveis: 

Se.m dúvida.. Aqui, ~u a.cho que. ê a. pa.nte. que. a. Ca.nti 
lha.ma.iJ.i a.tin~e.. Na. ~e.nda.de., te.m ii.óo~ Eu a.cha qu~ 

a.Z· ê «m~ pa.nt~ que. a. Ca.nti~ha. a.~e.ntou ma.i.ó e. che.gou 
ma.i.ó . ~~ did a. dia. da..ó pe.~.óoa.J.i, na..ó .óitua.ç;e..ó concne.~ 
ta..ó que. a.J.i pe..óJ.ioa.J.i vive.m. E.óJ.ia. pa.nte. e.u .. a.chii muitd 
boa., . muito inte.ne..ó.ó a.nte.. . (Chico Alenca'r) 

Ainda, respondendo ao complemento ' dessa pergunta, que assim se 

colocava - "E você, o que achou de tais interpretaç5es? Pare 

ceram-lhe béi.~tante próximas ou mui to distantes da Realidade? 

prossegue CHICO , ALENCAR: 

Tnanquila.ó. são coiJ.ia..ó QUe. a. ge.nte. ve. a.Z toda.hona.. 

são ~le.me.nta.ne..ó, e.6e.tiva.me.nte., be.m de. ca.ntilha me..ómo ~ 

(Chico Alencar) 

Em sequência, no mesmo complemento, perguntado se lhe pareceram 

pertinentes as ' interpretaç5es do controle pelo grupo e pela comu 

nidade ética, CHICO ALENCAR responde: 

sã.o c.oi.óa:J.i ne.a.il., impoJita.nte..ó, uma. coloca.çâ.o 
. l.a.nte.; . ... ma..ó QUe. pe.cou pon nao te.n · e.xe.mp.toJ.i 

in,t e.n e.J.i 
concne. ,-
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tO-6, do c.otid-i,a 11. O , de. Jt ,e.laç.õe.:.6 óarniliaJte..s, da qu.e.iltã.o 
da moJtal <s~xu.al, de. Jte.laç.õe.~ de. hone..stLdade. no tJtaóa 

lho, na c.onvivênc...i.a. Podia~<se. Jte.c.ne.aJt i<s~o de. e.xe.m
plo.6. qu.e. <são c.oi<s 'a~ mu.ito 6oJtte.<s no c.oti.diano dO-6 ,óaá 

JtO-6, da<s c.omu.nidade.<s, do<s c.onju.nto.s 

da-6 , óave.la-6. , (Chico Alencar) 

naóitac.ionai.s, 

E, finalmente, s.obre a mesma pergunta, porém com relação às in 

terpretações do controle pela agência governamental, depÕe CHIO) 

ALENCAR: 

Também ac.'he.i mu.ito -inte.Jte..6<5ante., mu..{.to pJtOPJtiOi e., 
e.ó~t..i.vame.nte., mu.i.to de. ac.oJtdo' c.om a Jte.al..i.dade.. E-6ti 
le.gal.CChico , Alencar) 

Talvez, na verdade, todq o mal-entendido envolvendp o 

depoimento 'de CHICO ALENCAR tenha sua origem na "cara tecnocrá

tica 11 que a' Cartilha lhe pareceu ter. ' Deixando de lado a inade 

quaçao do termo "t'ecnocrát:ico"" vist~ que o instrumento educa"": 

cional em discussão não se encontra adaptado aos interesses fun 

cionais das 'agências institucionalizadas de controle social, mas 

é sim ofereciqo à apropriação pelos segmentos populacionais con 

trolados de maneira mais avers~va e/ou explorat6ria. cabe escla 

recer que se trata de uma proposta efetivamente técnica. As

sume-se aqui, túmquilamente, que o , corpo de conhecimentos te6 

rico-aplicados esboçado na Car.tilha, e de possível concretiza

çao sO?ial futura como resultado de uma plena apropriação popu 

lar do behaviorismQ radical, pode ser adequadamente rotulado corro 
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uma te.c.nolo'gia. do c.ompo/~ta.me.nto. -Uma particular aversao por 

tais proposições de cunho tecnológico ê então, especulativamen-

te, inferida dos seguintes fragmentos do discurso de CHICO 

ALENCAR; o primei~o dos quais~ em resposta à pergunta de se lhe 

parecia útil ver as coisas da maneira como apresentadas na In 

trodução da Cartilha: 

Olha., e.u ~inc.e.~a.me.nte. n~u ' go~to multo, na.o. Eu a.c.ho 

que. 6ic.a. mult~ numa. linha. c.ompo~ta.me.nta.li~ta, PÔUc.o 

hi~tô~ic.o-~oc.ia.l, POUc.o polZtlc.a.. Me. pa~e.c.e. que. tudo 
e. um 'jogo , de. a.ç;e.~~ ,' ~e.aç~e.~; 'e. o c.ompo~tame.nto ~ a~

~i~i e. a~~ac!.o " E a p~ic.ol,ogla. e.xpli.c.a~ia tudo, ,todo~' 

o~ c.dmpo~ta.me.nto~ ' huma.no~, e. at~ toda~ a~ ~e.voluç~e.~ , 

~oc.iai~. O que. pa~&ou" .~; ~ c.la~o que. e.u po~~o te.~ 

... Eu não ~ou um e.nte.ndldó , no~ e.le.me.nto;6, no~ , 6undE:.. 

me.nto~ te.ô~ic.o~ que. no~te.a~am a c.o n6 ec.çã.o de.~~' a. Ca:c-ti 
f,ha., ma~ ' pa~a mim <5oa a~~..tm '. Eu e.~tou da.ndo urna. " opi 

nião l~p~e.~~ioni~ta, que. eu ac.ho ' que ~ v~lida. pa~a vo 

c.e~. (Chico Alencar) 

Uma segunda impressão que, embora já incluindo um elemento de 

julgamento óbjetivo, contribui ainda mais para o ~6rtalecimentQ 

daquela infer~nci~ surge a prop6sito do Capitulo 11, sobre "6 

controle do comportamento humano", quando CHICO ALENCAR diz o 

seguinte: 

[ .. ,.] que o~ c.ont~ole~ ~a.o .6emp~e. motivado.6 pe.la pJt.i 
va.ção, pela. puni:.ção .o!J,. pela extinção. Fi c. a. a~.6im 

muito ~1.gido c.om e~~ a..6 c.atego~ia.6. Compo~ame.n..tiJ fiel> 

ponde.nt~" , c.ompo~ta.me.nto ope~ante, ~e.6o~ço po.6itivo, 
negatlvoj e.6tZmulo~ di~c.~lmlnatlvo.6, que. .6ao alii.6 



362 

eatego~la~ ' incomp~een~Z~el~ pa~a o lelto~ ao qual a 

Ca~tilha ~e' dLf>põe.. a .&e~vi~. Flea a.6.6i.m mui.to •.• Me 

pa~eeeu mui.to dogmãti.eo t~abalha~ eom e...6~a.6 eatego-

~i.a.6 t~o ~Zgida.& a.&.&i.m ~ Con6e.6~o Que me a.6.6u.6~ou. 

(Chico Alencar) 

E, ante a insist~ncia do entre~istador em obter julgamentos es-

pecificos sobre 'cada um desses . concei tos, prossegue CHICO 

ALENCAR: 

Poi~ e, eu aeho .que o que pega um poueo e que .6Cio ex 

pli.eaç-õef.) · ·.6e..mp~e muito pelo p~1.eolôgieo, pelo .6ubjeti 

vi.§mo. Pa~a mi.m e uma li.nguagem nova e, eomo tudo o 

que e novo, ea(1~.auma ee~ta ~eaç-ão, um ee~to e.6pantoi 

a ~ealidade e e~~a. Eu aeho que i..6~O ê váli.do pa~a 
todo~ o~ eoneeito.6. Eu aeho que ele.6, quando exempl~-

6i.cam, ~ao bem i.ntellgZvel~, ma~ (Chico Alencar) 

CHICO ALENCAR portanto, parece, nao apreciar a p~i.o~i a aborda 

gem behaviorista radical, . e diversos . ~e ~eus julgamentos desfa 

voráveis talvez simplesmente reflitam essa disposição prévia; 

pelo que,consequentemente, a caracterização da Cartilha como 

uma iniciativa séria e responsável não pode ficar desacreditadà 

apenas em função do teor algo contundente de tais julgamentos. 

Tudo isso, entretanto, não impede que se extraia (como se evi 

denciará ainda nesta seção) de outras partes do depoimento . de 

CHICO ALENCAR algumas criticas objetivas realmente úteis para 

a reformulação da Cartilha e para a sua efetiva utilização pelo 

movimento popular". 
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Essas mesrras coisas podem ser di tas em relaçao ao de 

poimento de IRAIDES, razão pela qual se transcrevera a seguir, 

sem comenta-los, os trechos potencialmente mais comprometedores 

das pretendidas seriedades e responsabilidade sociais do presen 

te projeto educacional: 

Pa.Jtt1.c.u~a.Jtme.nte., a.c.ho que. .6e.Jt1.a. ~t1..t voc.~ te.Jt c.onhe.

c.1.me.nto de..6/la. c.oi.~a. que. voc.ê te.nta. e.nóoc.a.Jt a.Z na. Ca.Jt 
t1..tha.. Me. pa.Jt e. c. e , não .6e.1. .6e. ê 1..6.60; e..6.6e. te.xto 

e. o d~.6e.nvo.tv1.me.nto de. a..tguma. .t1.nha. c.1.e.ntZó1.c.a.. Não 
.6e.1. .6.e. e. 1..6.60. (Iraídes) 

Po1..6 ê. A/l a.Jtgume.nta.ç.õe..6 . e. e.xe.mp.to.6 .6ão c.onvi.nc.e.n-

te..6 e.~ de.t~Jtm1.na.do mome.nto; que.Jt d1.z e.Jt , de.te.Jtm1.na.da. . 

.6L:tua.ç.âo. PoJt e.xe.mp.to, e.u ·a.c.ho que. e..6.6e. c.ontJto.te., ~~ 

.6e. a.utoc.ontJto.te. e. o c.ontJto.te. e.m .61. .6oc.1.a..t, e.x1..6te.m;-

1..6.60 a. g.e.nte. não pode. ne.ga.Jt. Ma..6 e.x1..6te.m de.ntJto de. 
a. . .tguma..6 .61.tua.ç.õ e..6, .não c.omo · Jte.gJta. 9 e.Jta..t. 

e.xe.mp.to.6 c.onve.nc.e.m de.ntJto de. de.te.Jtm1.na.do.6 

ou .61.tua.ç.õe..6, ma..6 

Entao, O/l 

c.onte.xtO/l 

(Iraíd,es) 

E, ante a pergunta de se as interpretações do Capítulo 111, so 

bre "as prat'icas e as agências de controle social", lhe parece· 

ram bastante pr6xi~as ou muito distantes da realidade, diz 

lRAIDES: 

E, a.I ê que. ve.m a. gJta.nde. que..6tão, a. gJta.nde. Jte..6tJt1.ç.âo 
m1.nha.. [. ' •. J Ve.ntJto da. c.o nc. e.1.tua.ç. ão da.da., /l e. ve.Jt:ió:!::. 

c.a. be.m a. c.oe.Jt~nc.1.a. da. te.nta.ti.va. de. e.xp.t1.c.a.ç.ao de..6/la. 

.t1.nh.a. c.1.e.nt1.6ic.a.. ' C ... ] AgoJta., a.Z ê que. e.ntJta. a. mi.. 

nha. Jte..6tJt~ç.ao p~~t1.c.d.ta.Jt , E a.que..ta. c.oi~a.; a.c.ho . qu.e. 
o c.ompoJtta.me.nto do home.m nao ê uma. c.o1.~a. ta·o c.ontJto·.ta. 

da. a..6.61.m, e. ne.m uma. c.oi..6a. tão de.te.Jtmi.na.da.. Q.ue.Jt. ·:d1. 



ze~, o p~~p~io movimento de , ma~~a ~ urna ~e~bo~ta a t~ 

da e~~a tentativa de .se tenta~ c.atego~iza~ o movimen-' 

to c.omo manipui..iive1.. Em dete~minado~ a~ pec.·::to~, , e~.6.a 

teo~ia, e~~a c.onc.eituação toda, .se enc.aixa; a gente 
~ente que tem uma ~e.spo.sta, no movimento de ma~~a, no 

c.ompo~tamento da~ pe.s~oa.s enquanto movimento de ma~ 

~a. Ago~a, de modo ge~al, eu di~c.o~do ó~ontalmentej 

tenho minha.6. ~e~t~içõe.s, po~que ê o ~eguinte: a p~~ 

p~i~ c.i~nc.id ~oc.ial, muita.6. veze.6., não explic.ou dete~ 
rninado~ movirnento~ de c.la.6..se.6. .6.oc.iai.6. que oc.o~~e~am 

aI em todo o p~oc.e.6.~o de mudança, p~inc.ipalmente no 

ri.o~.6.0 a~pec.to b~a~ilei~o. (Iraídes) 

Ainda, IRAIDES não considera pertinentes as interpretações do 

controle exercido pelo gr~po e pela comunidade ética, nem pelas 

agências governamental, econômica e educacional, corno propostas 

na ,Cartilha. 

Urna posição semelhante é assumida por MÁRCIO" princi 

palmente no que se refere ~ impresci~dibilidade das aboidagens 

acadêmicas de naturezas sociológica e , política específicas, por 

ele defendida. são as seguintes as primeiras obseivações ~e 

MÁRCIO acer.ca da Cartilha de Contracontrole Social: 

Olha, do ponto de vi.6.ta da linguagem, eu ac.ho que ela 

~ ba~tante objetiva e ba.6.tante c.la~a. Eu ac.ho que a 
'Ca!l.tilha, ' de um modo ge~al, ela ê óe,liz ne~~e iL.6.pec. 
:to. ' Exi..6.:te.m, obviamente, ~e.6.~alva.6. que devem .6.e~ 

6ei:ta.6., ma.6. de um modo ge~al ela p~oc.u~a atende~ i.6. 
40. Ago~a, o que . eu ac.hQ ~ue ela mai.6. pec.a; .6.ua de6i 
c.1.ê:nc.ia. maio~ - a.1. .nã'Q, ,ê ,.sã na que.6.:tão do p~imei~o 
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eapZtulo, eu aeho que ~ uma po~~çao pne~ent~ em toda 
. a Cantilha - ê no ~ eu eonteudo polZtic.o, A que.~tão 

do c.ontnole .soc.i.al, el.5l.5e.. tema, ele ê um tema eminen

temente polZti.c.o . . E há nealmente uma lac.una muito 

gnande. em todo o del.5ennolan do pn~c.e~~o da Cantilha, 

que e.~ta pne~ente a todo i.n~tante. Eu ac.ho que deten 

minada~ c.onc.ei.tuaç8e~ que a Cantilha 6az, ela~ ~ão im 

p4ec.i~a~, p04 6àlta nealmente de um maion emba~amento 
no c.a~po da c.i.~nc.i.a polZti.c.a; e outna~ ~ão, ... eu di 

4ia que ~ão inc.ompleta~, tam6~m · .pon c.au~ade~~e~ a4 

peeto~, e tamb~m pon c.au~a de a~pec.to~ ligado4 ti pnE.. 

pnia ~oc.i.ologia polZtic.a. Agona, do ponto de vi4ta 

da p~i~ologia, do ponto de vi.~ta do 4eu m~todo de tna 

balho, a .Cantilhae~tã boa; inc.lu~ive 6aze.ndo uma 4e 

6eninc.ia ai at~ ' mai4 genal, que extnapola aO .pnimeina 

c.apZtulo. E, do bonto de vi~t~ da linguagem, ela ~ 

boa. Pode-4e mudait uma. ~êni.e de a-6pec.to~ aqu.i no 't~~ 
balho 6eito, ma~ no que diz ne~pei.to a' e4-6a~ que-6t8e4 

c.oloc.ada~, · ac.ho que ela ê nazoável. Agona, o qu.eóal 

ta nealmente ~ uma ~ub~tânc.i.a polZtic.a. Realmente, 
hã 'umà kac.una ~ulto gnande. (M~rcio) 

A rigor, entretanto, o objetivo principal do presente estudo,co 

mo inclusive explicitado na carta de encaminhamento da' Cartilha 

aos informantes, consiste em verificar as possibilidades de uma 

aplicação sócio-política (em sentido amplo) "progressista ' e de 

mocratizante" dos princípios psicológicos behavioristas radi-

cais. Segue-se daí que a inclusão de qualquer material infor 

mativo originário .das ciências política e sociológica (no sen

tido acadêmico-institucional estrito)' funcionaria co~o umava. 

niável. e4tnanha., inviabilizando de todo a confirmação ou refuta 
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çao empirica da "hipótese" originalmente formulada. Dizendo de 

outra maneira, se fosse introduzida, e mantida apôs esta prime! 

ra fase exploratôria, outra especie de informação que nãoexcl~ 

sivamente a de natureza behaviorista · radical, não se poderia na 

pesquisa subsequente atribuir o eventual sucesso ou fracasso da 

intervenção a tal fundame~tação psicolôgica, pois sempre have 

ria a possibilidade de que a informação adicional - . sociológi

ca e/ou política .- tivesse sido total ou ·parcialmente responsá 

vel pelo resultado obtido. Assim, a suposta lacuna detectada . 

po~ MÁRCIO é · metodolog~camente determinada. Uma real lacuna 

seria sim criada · neste material de pesquisa se dele se expurga~ 

se a terminologia beh~viorista radiCal, como propoe MARCIO na 

seguinte passagem: 

Agd~a, eu acho que tem uma 4l~ie de te~mo4 aqui · que 

pode~iam ~e~· ~ub~tituZdo~. são te~mo~ até um pouco 

tê~nico~, . como e~tZmulo, e~tZmulo di~c~iminativo · , con 

t~ole, automático, ~e6lexo, compo~tamento ~e~ponden-

te, ~e6o~çada po~itiva ou negativamente, 
tingência de ~e6o~ço. são te~mo~ que eu 
de~iam ~e~ colocado~ · de uma manei~a mai~ 

(Márcio) 

[ ... ] , con 

acho que PE.. 
~imple~ . 

Não obstante, como j á se enfatizou em .relação a CHICO ALENCAR e 

a IRA1DES, também o depoimento de MARCIO proporciona, em outra~ 

partes, algumas valiosas contribuições para a reformulação da 

Cartilha e, consequentemente, pàra a possibilidade de sua efeti 

va apropriação. popular • 
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Uma segunda indicação. preliminar importante que se po 

de extrair da distribuição quantitativa dos julgamentos, e ' que 

veio a receber o mesmo aval inequivocamente positivo por parte 

dos informantes" é representada pela compatibilidade percebida 

entre as interpretações teóricas e prescrições aplicadas de Ca.!!:, 

t~lha. e os objetivos político-sociais das entidades envolvidas 

no estudo exploratório. Aquilo que na seção precedente se ju!. 

gou imprescindível -' - qual seja, uma espécie de estampagem de 

orientações políticas definidas nestas primeiras etapas do prQ 

cesso de introdução dos prin~rpiosbehavioristas radicais na . 

discussã~ 'dos problemas sociais' contemporâneos - parece ter s'i 

do assim plenamente bem sucedido. Na medida em que essa intro 

dução de posicionamentos políticos , não tenha implicado na dis 

torção dos princípios skinnerianos . veiculados (e isto i algb cu 

ja avaliação, compete aos participantes .6en.~olL.6 da empresa cult~ 

ral acadêmica, e não proprIamente aos informantes comunitá;rios 

da empresa cultural popular), fica automaticamente demonstrado 

'que o .6k~n.n.elL~.6mO 'não está, à diferença do que tanto se aduz 

sem qualquer ' fundamentação empírica, forçosamente vinculado 
... 
as 

necessidades d6 sistema controlador aversivo e/ou exploratório. 

Os doze informantes que julgaram haver bastante (e até extrema) 

compatibilidade do teor da Cartilha com os objetivos de suas 

entidades estiveram portanto, ao definir tais objetivos, tradu 

zindo em outros termOs tambem os pr8prios objetivos da interven 

ção . b~haviorista radical . nos assuntos humanos ora pretendida. 
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..... 
Nesse sentido, sao transcritos a seguir os objetivos 

das ent~dades com os quais se julgou compatível o material in 

formativo, interpretativo e prescritivo' veiculado pela Olltilha: 

JAIME o .6ind.<..c.ato Óa.6ic.amente teIft cRmo 6unçã.o a. dene/.Ja. da.6 que! 

tõeJ.i ec.onôm.<..c.a.6~ ••• a de6e.6a ec.on~mic.a da c.ategoni..a. 

E, numa. pen.ópec.ti..va maion, .6e a.l~ando a.o c.onjunto de 

todo.6 '0.6 tnabalhadone.6. . O Sindi..c.a.to [doJ.> Metalüngic.o~ 
aqu.<.. , no Ri..o nâo tem c.ump/tido eJ.>J.>'e pa.pel. [ .•• ] Age!! 

te, hoje, e.6tâ c.omeçando a e.6tnutunan a opoJ.>i..ção J.>i..n , 

dic.al no J.>entido de c.oloc.an J.>empne a enti..dade ne.6.6e 

.6ent'<"do de de.6eJ.>ado.6 J.>eu.6 .i..nteneJ.>.6eJ.> ec.onômi..c.o.6 .• · Cla 

no que na' de6 e.6 a do.6 i..nteneJ.>J.> eJ.> ec.o nômi..c.oJ.>' inevi..ta.vel 

mente a polZti..c.a tem que ~J.>tan . pneJ.>ente, pon~ue voc.e 

vai.. diJ.>c.utin ••• Não tem jeito ••• 

FERREIRINHA - . No c.a.6 o . do CEVAC [Ce~tno de Ação Comun'<"tâni..~J quan 

d06undou, em 1979, a gente ti..nha a. pneoc.upaçã06unda 

me.ntal ••• No c.a~o do BnaJ.>il neJ.>J.>a epoc.a, [ ••• ] 6altava 

um i..nJ.>tnumento que pO.6J.>i..bilita.6J.> e a 60nmaç.ão" a edu.c.a 

ção, de mili..tanteJ.> openânioJ.> li..gado.6 ao movi..mento 

.6indi..c.al, c.omo tambem ao movi..mento . popu.la~, , aJ.>J.>Oc..<..~

çõeJ.> de · monadoneJ.>, c.dmuni..dadeJ.> de ba.6e, paJ.>tonai..J.>. 

· 1J.>J.>o ponque a gente entende qu.e pa/ta uma. atuação .6i..n 
di..c.al c.onJ.>equ'ente e nec.e.J.>J.>ânio não J.>ô t .en uma bóa ação, 
u.ma açãoc.onJ.>equ.ente, onganLzaçâo, maJ.> e pnec..<...óo u.ma. 
6onmação. E c.oi...6a 6undamental, c.omo na. me.6ma qu.e.6tão. 
pana a.6 a.6J.> o c.i..açõ e...6 de monadone.6, c.omu.ni..da.de.6 de ba.6e, 
paJ.itolta.t..s. Ac.ho qu.e.. e: impontante .i..nveJ.>tin na óonma"': 
çâo de.. mili..tanteJ.>; e.6J.ia. edu:c.ação de baJ.ie, Lima edu.c.a

ç.ão polZtlc.a, mai.6 · ge..nai... E e.6.6a e: a óunç.ão., vamo.6 
di.zen, do CEVAC. (Fer'reirin1}:a) 



ADILSON - No c.a.-6 o do . mo vú,e.rl.to 

de. B a.6 e. J, Q u. e. e.u 6a.ç.o 
lo m e.nO-6 a.-6 -6-tm o QUe. 
- de. c. o n-6 c.-t e. nt-t'z a.Jc. e. o 

a. ge.nte. .v-tve., e. e.l a..6 

Jc.e.m uma. pO-6-tç.ao .• 
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da.-6 C EB-6 [Comun-tda.de.-6 

pa.Jc.te., o oóje.t-tvo pJc.-tnc.ipa.l, p! 

e.-6tâ. ma.~.6 c.la.Jc.o na. m-tnha. c.a.be.ç.a., 

a.-6 pe.-6-6oa.-6 pa.Jc.a. a. Jc.e.a.l-tda.de. . que. 

a. pa.Jc.t-tJc. de..6-6a. c.on-6c.-tênc.-ta. toma. 

E, depois de alupir ã sua participação também no movimento de 

associação de moradores e em um partido político, o PT, prosse 

gue ADILSON: 

1-6-60 QUe. ·e.u óa.le.-t, poJc. e.xe.mplo, [ .. • ]que. e.u ve.jo c.omo 

um~óoJc.ma. de. c.on.6c.-te.ntiza.Jc.. a..6 pe..6.6oa.-6 pa.Jc.a. a. Jc. e. a. l-t d a.' 

de.ntJc.o . de. ê. ·u~a. Q·ue.-6tao. a.6.6-tm muito ge.Jc.a.l. AgoJc.a., 
d-t.6-6o a.I, a.c.ho QUe. .te.Jc.-ta. mu-tto.6 de.ta.lhe.-6, mu-tta..6 c.o-t-

.6a.-6, ••• que. e.u não -6e.-t .6e. óa.Jc.-ta. mu-tta. d-tóe.Jc.e.nç.a., t-t_ 

Jc.a.ndo de. de.ntJc.o de.-6.6e. c.onte.xtQ ma.-t.6 g~Jc.a.l ~ue. -6e.Jc.-ta. 

de. c.on.6c.-te.nt-tza.Jc. a..6 pe..6.6oa..6~ AI te.m o la.do da. ·óê., 
poJc. e.xe.mplo; te.m o la.do ma.-t.6 e..6p-tJc.-ttua.l da. c.o-t.óa.. Ma..6 

c.omo a. 9 e.nte. e.-6tâ. tJc.a.ta.ndo . de. uma. que..óta.o a.·:6.ó-tm ma-t-6 

ma.te.Jc.-ta.l, da. .ó-ttua.ç.ao de. ' uma. -6 o c.-te. da.d e. , e.ntão •••. 
(Adilson) 

GILBERTO - A ge.nte. .te.m c.omo obje.t-tvo óundáme.nta.l a. oJc.ga.n-tza.ç.ão 

do.ó ~Jc.a.ba.lha.doJc.e..ó, ou .óe.ja., a. oJc.ga.n-tza.ç.a.o do.ó tJc.a.ba~ 

lha.doJc.e..6 de. modo que. ~on.6-tga.m a.-6 Jc.e.-tv-tnd-t~a.ç.~e.-6, a.t-tn 

g-tndo um () b j e.t-tvo m~-toJc. que. ê.. a.' pJc.e..ó e.Jc.va.ç.a.o, a. c.o n
q 1..1.1.:6 ta. dO:6 .6 e.U.6 di.Jc. e.i..tO.6. [ ••• ] Ag o Jc.a., e..6 -6 e. .6 e.Jc.-ta. o 

obje.t-tvo óundame.nta.l: o pe.:6.6oa.l de. modo oJc.gan-tza.do 
a.t-tng-tndo de.te.Jc.rni.na.do oóje.ti.vo que. ~e.Jc.ia.m 0:6 ~e.u~ di. 
Jc.e.i.tO.6, · c.ond-tç.õe.~ de. .vida. me.lhoJc.e..6, .6a.lâ.Jc.-to:6 jU-6tO~, . 

uma. ~eJt~e. · de. c.oi.-6a..5, [.,,] O tJc.a.ôa.lha.doJc. te.m urna. ':6e 
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~ie de neee~~~ddde~. Ele · hoje, no B~a~il, onde voce 
tem o a~~o~ho ~ala~ial; como con~equ~ncla, ele mo~a 

.. . . -
mal, ele come mil, ele 6e ve~te mal, e po~ aI a60~a. 

Ent~o, a gente te~ia a~~im t~~~ momento~ .dent~o da 

A~~ocia~ão [de Se~vido~e~ da Ünive~~idade do E~tado 
do Rio de Janei~~. O p~imei~~ mome~to ~e~ia o momen . . . . 

to de a~~i~t~ncia imediata. A gente tem ca~o~ aqui 

como [ ... ] o · ca~.o de um ~ e~vido~ do H 0.6 pital, que pe~ 
deu a ca~a dele; ele ganha C~$ 200.000 [ ••• ] A gente 
~e~olveu 6aze~ um muti~~o, ou ~eja, um t~abalho a~~i~ 

tenci.ali~ta me~mo, po~qu~ o ~ureito [ ... ] e~tá. numa 
~itua~ão b~abl~~ima; e voc~ então p~eci~a de imediato 

. . . 

~e~olve~ o p~oblema dele, o que ~ p~liativo, n~q ~e 

~o~ve ~omo ~m · todp, ma~ .... Um ~egundo momento, a~~im 

mai~ ~ m~dio p~azo, .0 qu~ a gente bu~ca ~ a o~ganiz~ 

~~o dent~o da Unive~~idade, ou ~eja, a gentebu~ca ~e 
o~ganiza~ aqui dent~o no momento at~avê~ de elei~õe~ 

di~eta~,· [ ... ] O objetivo n .o~.6o ~ to~na~ a Vi~e.tolr.ia 
~ mai~ democ~á.tica · po~~lvel, de modo que a pa~ticip! 
~ão dent~o da A~ ~ o cia~~o i ela ~ ej a a mai~ .~ep~e~ ent! 

·tiva pOb~lvel. [ .. .] E· a. longo p~az·o, e aI já. dem·o~! 
~·ia mai~ ent~o, ~ e~id. a . c~ia~~o de uma co n~ ci~nc..ia . 
dent·~o da Unive~~idade de que a gente e~tá. dent~o do 

cónjunto do~ t~abalhado~e~. Exi~te uma ~ociedade aI; . 
de t~ab~lhado~e~; a gente n~o ~~tá. ~;, ... pa~a a 
gent~ pode~ alcança~ e~~e~ objetivo~ que ~ão o~ di~ei 

to~ 6undamentai~ do homem, de ~alá.~io ju~to; como co~ 

~equ~ncia~ ~a~de, educaç~o, mo~adia, e tudo o mai~. 

(Gilberto) 

O objetivo da entidade. - tenta~ o~gan"iza~ catego~:ia e a 
. . 

no ~entido de ~éivind{cà~ melho~ia~ pa~a a cla~~e. . . 
[Em·p~e~a O~ 6uncio.nâ~~0~ do~ Co~~eio~ B~a~ilei~a de 
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C044eio~ e' Tel~g4a6o~ n~o t~m nenhuma t4adiçio de 
luta, [ .. .]. Pe.lo meno~, ' no~ ~inte ano~ de ditadu4a, 

nio houve nenhum tipo de o4ganização, de mobilizaçio, 

no ~ entido de 4eivindic.a4. ,Nô~ ~ omo~ p4oibido~ pela 
lei de ~e4 ~indic.alizado, de ~e o4ganiza4 c.omo c.ateg~ 

, " 

4ia p406i~~ional. Entio nô~ e:~tamo~ ' aI na p4ã..tic.a 

ten~ando bU4la4 i~~o ,aI e 604ça4 ... (Ernani) 

A A~~oc.ia'çio de M04ado4e~ ' de Favela [A A~~oc.iação de 
Chap~u Mangu~i4a~ no' c.d~~ , ela ~ c.4iada pa4a 4elvin 
dic.a~ o~ di4eit~~ do~ c.idadão~ que lã. habitam, que g! 
4almente , ~ão ~io 4e~peitado~; p04 e~emplo, ã.gua, luz~ 

e~goto, edu~açio, ~aúde, habitaçio, a u4banização dá 

6avela; 'eri6im" todo~ aq~ele~ di4eito~ que o 6avelado , 
ati hoje nunc.a teve ' c.omo c.idadio. P04que exi~te ai , 

guem que c.oloc.a que a gente nio tem di4eito a 
-c.oi~a~ que eu 6alei, p04que no~ nao pagamo~ impo~~o~. 

E iu ac.ho i~~o uma , balela, p04que o 6avelado o ~hic.o 

impo~to que ele nio paga ~ o IPTti, p04que ele nio e 
~4op4ietã.4io. E a gente "eltã. que4endo paga4 o IPTU~ 

p04que a. g ente. ' e~tã. luta.'ndo pelo tItulo de p40 p4i,ed1 

de da te44a; de~de que a gente adqui4a, a gente vai 

p~~~a4 .•. E o 4e~to do~ impo~to~ a gente paga; o~ im 

po~to~ !-ndi4eto'~, p04que me~mo . c.omendo mal a gente c.E.. " 
me, me~mo ve~tindo mal a gente ve~te, me~mo c.omp4ando 

o 4em~dio que pode a gente c.omp4a, ... 6umando, bebe~ 

do, c.alçando. Que4 dize4, a gente paga e~~e~ impo~

to~ to do~ '. (Bola) " 

GILSON - Hoje a gente tem um "objetivo g4ande c.om 4elaçio ã: ,UIL

banizaçio. Ac.aba4 c.am a~ vala~ abe4ta~ ~elLia um do~ . ' . ' . . 
objetivo~ ' da gente, e a melho4ia da ~i~tema 

. . . . . . 

que aindd nio i bdm, 4t~ que a CEVAE a~~um~ 
de ,' ã.gua, 

deóinit!:. 
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vame.nte.. ' [ •• J. A ge.nte. pJte.c.L6a agoJta c.ome.ç.aJt a óo~ 

ç.aJt uma ' baJtJta ' ~ c.om o ~ove.Jt~o, paJta ve.Jt ~e. a ge.nte. 
. . . 

c.on~e.gue. e.~~a~ me.lhoJt~a~ paJta o mOJtJto. Te.m um pJtoj~ 

to tamb~m da ge.nte., •••. . ~ a c.o~~a do te.l~ó~Jt~~o, que. 
e.~~~ ta~b~m j~ e.nc.am~~hado, m~~ que. n~o ~a~u at~ ho 
je.. A ge.nte. tamb~m e..~tâ. lutando pOft · · ~~~o. [ ... ] Hoje. 

a g~nte. pode. d~ze.Jt at~ que. a mob~l~zaç.~o no mo~Jto e. 
a c.on~c.~e.nt~zaç.ão aume.ntou c.on~~de.Jtave.lme.nte.. POJt 

e.xe.mplo~ e.x~~te. 'a A~~~c.~aç.ão do~ MOJtadoJte.~ @o MOJtJto 

Santa MaJtta] ~ c.omo tamb~m ' e.x~l.de.m vâ.Jt~o~ gJtupo~ _ no 

mOJtJto; de. mulhe.Jte.·~, de. c.Jte. c.h e. • Que.Jt d~z e.Jt, j â. te.m aI. 
v~Jt~d~ gJtupo~ dl~c.ut~ndo o~ pJtoble.ma~ do mOJtJto. I~~o 

~ ~nie.Jte.~~ante., pOJt~ue. a A~~oc.~aç.ão, e.la pode. ~e.Jt p~~ 
n~~~a, ma~ e.la não ~ e.xc.lu~~va. (Gilson) 

JORGE FLORENCIO - Aqu~na A~~oc.~aç.ão de. MoJtadoJte.~ ' [da PJtaç.a da 

Bande.~Jta e. Adjac.ênc.~a~, e.~ são João de. ·Me.JtitJ a pJt~n 
c.~pal at~v~dade. e. a oJtg~n~z ·aç.iio do~ mOJtadoJte.~ no '" l~ 
c.al de. mOJtad~a. t a bu~c.a do~ mOJtadoJte.~ e. do~ e.qu~p~ 

me.nto~ ne.c.e.~~ â.Jt~o~ · '- ~ aúde.·, tJtan~ pOJtte.; e.duc.aç.ão~ . ~ ~ 
ne.ame.ntd. Te.m ~amb~m o · ~bje..t~vo de. 6aze.Jt c.om que. . 4 

c.omun~dade. ~e. e.nc.on.tJte. paJta d~~c.ut~Jt tamb~m a~ ~ua~ 

que.~~;e.~ pJt5pJt~a~, pe.~~oa~~, o Jte.la~~oname.nto ~umano, 
e.~~a~ c.o~~a~ aI.. E .tamb~m a que.~tão de. te.ntaJt Jte.c.u

pe.JtaJt uma v~~ão h~~tõJt~c.a. PJt~nc.~palme.nte. aqu~ · e.m 
são 'João, na Ba~xada [Flum~ne.n~~J, te.m o p.itoble.ma de. 
que. a populaç.ão e.m ~~, e.m gJtande. ma~oJt~a, não te.m uma 

~de.nt~dade. de. c.~dad.ão. Então·' uma da~ pJt~nc.~pa~~ c.o~ 

~a~ que. a ge.nte. [v~~aJ na A~~oc.~aç.ão aqui, é te.ntaJt 
Jte.~'9ataJt e.~~a que.~tão da c.~dadan~a da pe.~~õa. Que.Jt 

d~ze.Jt, o~ d~Jte.~·to~; 'pago ~mpo~to~ I e.u te.nho d~Jte.~to.6, 

e. tal; poJtque. l.6.6~ é ' uma c.o~.6a que. óaz e.le. . pe.~m~ne.c.e.Jt 

na luta. ' E te.ntaJt · c.ome.ç.aJt a c.Jt~aJt e.le.me.nto.6 paJta que. 

e.m de.te.Jtm~nado · mome.nt~ a.6 pe..6~oa~ pO.6~am te.Jt uma ~i 
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~ao multo mal~ ~mpla tamb~m de t~an~6o~maç~o ~oclal; 

de que a luta dele no bal~~o ~ uma col~a lmpo~tante, 

que ma~ tem que aJttlcu-laJt a ,n1.vel do munl.c1.plo. E 

depol~ ele peJtceba q~e a . ~1.v~l domunlc1.plo . j~ ~ po~ 

hoje a co; tem que ~e aJttlculaJt a .n1.vel do E~tado, e 
FAMER) ~ um pa~~o lmpoJttante. E qui de~ol~ pttecl~a 

gente ~ .e aJttlculaJt a n1.vel nacional. E que tamb~m a 

e~pe~a que toda~ e~~a~ pe~~oa~ tenham tamb~m uma pa!!:. 
tlclpaç~o ativa em out~a~ entldade~; e que e~~a~ ou 

t~a~ entldade~ tenham tamb~m um~ llgaç~o o~ganlca: com 

a~ A~~oclaçõe~ de Mo~ado~e~. [ ... ] N~o ~e~ uma luta 

~epa~ada. E acho que uma pa~tlclpaç~o no~ pa~tldo~ ' 

pol1.t[co~ em . ge~al ~e~la um out~o pa~~o lmpo~~ante 

que ~e~la dado atin~lndo u~ alto n1.vel de . o~ganlzaç~o 

e con~clentlzaç~o, a pa~tl~ de~~a o~ganlzaç~q no lo 
cal de m;~adla, q~e e a A~~oclaç~o de Mo~ado~e~. 

(Jorge Florencio) 

E, perguntado sobre outras militâncias, prossegue JORGE FLOREN-

CIO: 

t, eu t~abalho tamb~m na FASE . [Fede~aç~o de ú~g~o~ p~ 
~a A~~l~têncla Social e Educaclona~, que ~ uma entl 
dade de educaç~o ' popula~ onde ~e tem um objetivo de 
cont~lbul~ na que~t~bo~ganlzatlva da comunidade, ~e 

. ]a a nIvel ~lndlcal que ~ a expe~lêncla malo~ que a 

gente tem, o~ a n1.vel da~ A~~oclaçõe~ de MoJtado~e~, 

ou a n1.vel nacional "0 (Jorge Floréncio) 

JOS~ FRANCISCO, ' pela Associação. de Moradores e Amigos do 

raí .( depoimento anotado, não ·gravado devido a 

mas técnicos) __ o O~ objetlvo~ da entidade ~~o: 

~la da q uà.lldade . de vida do~ . mo~ado~e'~, como, 

Anda 

proble 

melho 

po~ 

a 
. . . . 

exemplo, a melho~la - da~ condlçõe~ de t~an~po~te e 
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-. conqul~ta de uma a~ea de laze~, e~tando a luta pela 

p~aça p~e~ente em toda~ a~ atlvldade~ da A~~oclaçio; 
. . 

~e~gate da hi~tô~j..a e· da. ldentidade do bal~~o; e, taf 
vez o mal~ impontante, · conqul~ta da cldadania e do df 

. . 

nelto de ~e exp~e~~a~ polltlcamente ~ (Josi Francis-

co) 

NEY HELOU - O objetlvo b~~lc~ i um objetl~o, o obj~tivo de nec~ 
p~naçio, e ati me~mo elabonaç~oj do papel de cidadio. 

Que l~~o ~eja um ponto de pantida pana a pantlclpaçio 

mal~ enetiva junto ã~ que~tõe~ llgada~ ao bem e~tan' 

~oclal· . C ••• ] E~~a que~tio da nua e pa~~ando pall:a um 
amblto mai~ amploe~t~ llgàda ã pnôpnla h~~tô~la da 

A~ ~ ÇJ claçio . [de Monado~e~ .e Amlg o~ de La~anj e.{.na~J , da . .6 

A.6.6oclaç~~.6~ que ~e onganlzandm e comeianam a.6e dl 
6undin num penZodo· em· .que nio havi.a a~.61m nenhuma · 'o~ 

tna pO~.61bllidade de ~e manlne~taJt um ponto de .6atun~ 
çio contna um e.6quema autonlt~~lo. elano que 0.6 tJta 

balhadone~ no.6 movlmento.6 .61ndlcal.6 tivenam na me.6ma 

6a.6e e.6~e de.6pe~ta~. E algun.6 movlmento.6 de cla.6.6e 

da me~ma 60nma. Tudo 1.6.60 em tonno de 17, 7~, 79, e! 
.6e penZodo. Houve uma bU.6ca de uma .6aZda, que nao 

ena a .6aZda 061clal, nio e~a a .6aZda . con~enclonal, 

ponque ~.6.6a .nio .•• ·E como um movlmento novo, emenge! 
. te, ·um movlmento vlvo. E com um ' pJf.oce.6.6o de tnan.660~ 
maçio, a meu ·ven, ba.6tante .61gn161catlvo, pnlnclpal

mente no a.6pecto de que onlglnalmente 60l em clma de 
um papel neivlndlcatõ~io; pnote.6to.6, ~elvindlcaçõe.6, 

. . 

moblllzaçio de gnupo pa~a~ atnavê.6 . de uma nepencu.6-
.6io na lmpnen.6a, [ •.. ] contna o· govenno autonl.tâ.nlo, 
o ~l.6tema autonlt~~io, e 1.6.60 abnl.6.6e uma · bnecha; 

. . . 

que~ dlze~, u.6ando· como6tJ.~ça a oplnlio. pú.b!-lc.a, ma.6 

em clma de ~e101ndlcaçõi.6, ~ollcltaçõi~, · ~n61m . . . 
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Que~ dize~, i~~o 60i levandç, de uma 6o~ma ai~ acele 
~ada, a uma conqui~ ta ' de uma auto~idade. Que~ dize~; 

o movimento comunitã~io pa~~ou a te~ um ~e~paldo . no 
âmbito da comunidade. Me~mo que a~ tentativa~, na 
- . 

~poca -de eleiçõe'~, de apa~elhi~, [o o o]; ma~ i~~o . -e 
uma . 6o~ma de ~econhecimento de que o movimento ~ uma 

. . 

60~ça me~mo. · E na continuidade do p~o~e~~o, a minha 

opinião ~ que exi~te um objetivo de ocupação de e~P! 

ço e de pode.~. [o .. ] Então, o movimento, de ~eivind!:. 
~at5~io, ~a ~edida que a~~umiu uma auto~idade, pa~~ou 

a te~ uma aceitação, um ~e~peito, tamb~m em nome de 
~dmini~t~ação p~bl~ca, de gove~~o, municipal,e~tadual ' 

p~incipalmente. E a tendência deve~ã ~e~ que e~~e ~e ' 

conhecimento ~e mate~iali~e em voz. Voz, que me~mo 
~endo ~5 voz, vai te~ um pe~o de voto. Voto na~ ' de ' 
ci~ 'õe~; o que ~ e o que não i naq~ela comunidade um' 

6ato~ a ~e~ mantido ou ~e~ modi6icado. (Ney Helou) 

Em p~imeifLo luga~, a· FAMERJ 60i uma entidade 6o~mada 

no pe~Iodo aI de ~e~i~tênc~a ã ditadu~a milita~. En 

tão, o ' objeti~o dela, como - a~ demai~ entidade~ do cam 
po popula~, democ~ãti~o, i ~ealmente luta~ po~ um 
B~a~il democ~ãtico. Re~titui~ ao no~~o povo a demo~ 

c~acia; · ao no~~ o paL~ tambim, i 5bvio. Em ~ egundo l~ 
~a~, .de um ponto de. vi~ta e~pecI6ico, ela ·tem po~ 

objetivo luta~ 'po~ melho~e~ condiçõe~ de vida, luta~ , 

pelo ~aneamento bã~ico, luta~ po~ melho~e~ 
de mo~adia, luta~ po~ melho~e~ condiçõe~ de 

. '" 

co ndiçõ e~ 

educação; laze~, e tod~ um unive~~o de a~pecto~ 
~ .aúde, 

liga. 
doi ã~ . ~omuniddde~, no l~cal de ~o~a~iao Tudo Q que 

c cida.dão, o mo~ad0-'l: de dete-'l:minado bai-'l:-'l:0 ou dete~m!:. 

n~do loteamento en6~~nta. E e~~e~ p~oblema~ ~a.o · da. .. . 

maio~ o~dim, um e~~ect~o muito g~ande ~I de a~~~nto~ 

qU,e a FAMERJ englobei.. No momento, o que ela tem ~e 
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deb~ucado, ' de aco~do com a~ ~e~oluc~e~ do ~eu Segundo 
C o ng~e~ ~ o , . . ê' Ó p~; blema' do t~an~ po~te públ'<'co no R'<'o 
de Jan e.<.~o , que ~ de p~~~.<.ma qual'<'dade; e ~ .<.mpo~ta~ 

te pa~a a populaç~o ~e~'<'dente, na med'<'da em que ela 

p~ec.<.~a.~e l~comove~ pa~a o t~abalho, pa~a a~ cpm-

p~a.6, pa~a o laze;~ . . [ .•. ] Al~m d'<'~~ ·ó, o p~oblema . do 

~an~amentob~~'<'co, na ~eg.<.~o da Ba.<.xada Flum.<.nin~e e 
na ~e9'<'~o da Zo na Oe~te, Jaca~epagu~, que ê mu.<.to 

~u.<.m, ext~emamente deó.<.c.<.ente, onde não h~ ~gua, não 
h~ e~goto , u~ a ~~~.<.e de out~o~ p~oblema~ . E a que~ 

tão da hab.<.tacão, envolvendo aI o~ a~pecto~ ~~~.<.m 

ma.<.~ 'amplo~ no que d'<'z ~e~pe.<.to ~ hab.<.tacão: o p~obl! 

ma do~ cónjunto~ hab.<.tac.<.ona.<.~ no R'<'o de · Jane.<.~o, o 

p~oblema dO ' Si~tema F.<.nance.<.~o da Hab.<.tacão, do BNH, 
o p~oblema · do~ · loleamento~ clande~t.<.no~ que ex.<.~tem 

em g~ande núme~o no R'<'o de Jane.<.~o , o p~oblema da PQ~ 
~e da te~~a . E~~ a~ ~ão a~ que~t~e~ óundamenta.<.~, e~ 

bo ~a tamb~m ~e d e b~uce · .6ob~e o p~oblima da ~aúde~ ~o 

b~e o p~oblema da educac~o , ~ob~~ o p~oblema do la 

z e~, ~ o b~e o p~o b.tema da. comun.<.cacão, e uma /!:J ~~.<.e de. 

out~O.6 elemento~ l.<.gado~ . ao d.<.a · a d.<.a ·do mo~ddo~, 

al~m de ob v.<.am ente da~ uma inóa~e . ext~emamente .<.mpo~ 

tante ~~ luta~ d em oc~~tica~ do no~.6O povo. (Mãrcio) 

Oportunamente, cabe esclarecer que deixaram de ser transcritos, 

nesta caracterizaçio descritiva parcial, os depoimentos dos se 

guintes informantes: CHICO ALENCAR, da FAMERJ, que considerou 

o material apresentado na Cartilha como apenas "relativamente 

compatível"~om os objetivos é!-a entidade; IRA!DES, da ' Associa':'" 

ção dos' Servidores da UFRJ, qu?- julgou as proposições da Carti 

lha corno "incompatí~eis, enj muitos casos" com os objetivos da 

associaçio.i. e A13DIAS, do Sindicato dos Metallirgicos de Niterói, 
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cujo inicio da entrevista"infelizmente se perdeu, devido a pr~ 

blemas t~cnicos passados de~apercebidos no processo da grava-

ção. Não obstante, tal falha .t~cnica, bem como o estrito res 

peito às posições ' dos informantes nos primeiros dois casos, p~ 

rec.em ter sido algo compensados· pela transcrição dos objetivos 

de entidades congêneres: um outro Sindicato de Metalúrgicos (por 

Jaime) e uma outra Associação de Servidores Universitários 

(por Gilberto); e, no caso da FAMERJ, pelo que foi 

por um outro mémbro de sua Diretoria, Márcio. 

informado 

J~ em uma direção ODosta àquela que at~ agora se enfa 

tizou, salta. aos olhos t'amb~mt a partir da distribuição dos ju!. 

gamentos objetivos dos informantes, algo que se deve tomar, p~ 

lo menos em principio, como uma grave deficiência da Ca~t~lha 

e talvez da própria filosofia de educação popular que a funda

menta. Trata-se da reduzida inteligibilidade potencial do . tex 

to da Ca~t~lha para a população a que se planejou destiná-·la. 

Se nenhum dos .informantes denuncia uma extrema dificuldade de 

sua compreensão, ~amb~m nenhum considera que ela possa ser com · 

preendida com.muita facilidade. A rigor, mais de uma terça paE 

te dos informantes é taxativa em caracterizá-la como de muito 

dificil compreensao. Quanto ~os outros nove informantes, embora 

assumam o julgamento mais cauteloso de "relativa facilidade/aI 

guma dificuldade", pode-se abrigar a suspeita de que, se soli 

citados a se definirem entre as alternativas de "muita facili 

dade" e "muita dificuldade", empurrariam suas avaliações defini 

tivas para baixo, em direção à maior dificuldade. Não. obsta~-
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te, como já se estabeleceu anteriormente, para .qualquer conjec-

tura formulada a partir desses dados numéricos deve-se buscar 

uma necessária confirmação nos depoimentos discursivos. Além 

disso, na medida em que tais depoimentos identifiquem os fato 

res ou aspectos mais responsáveis· por tornar a Ca~tilha difí 

cil, estarão proporcionando uma orientação extremamente impor-

tante para o trabalho posterior de . sua reformulação com vistas 

à eliminação desse problema. De qualquer "forma, cabe ressalvar 

desde já, não se poderia esperar mesmo muita facilidade na com 

preensão e retenção de "uma terminolo~ia que se opõe tão flagra!!. 

temente às explicaç~es mentalistas tradicionais. Eitas per-

meiam não só a cult·ura erudita, mas também a cultura popular em 
. t 

toda a sua extensão, infiltrando-se mesmo nos eventuais "discur-

sos sócio-materialisticamente ancorados de alguns informantes. 

são transcritos a seguir breves extratos dos depoimeg 

tos dos informantes, dentre os que se mostram mais significati-

vos -- em termos de esclarecimento e/ou complementação para 

o julgamento glob~l acerca da dificuldade da Cartilha. 

JAIME -- Olha, e: o -6 e. g"u.i n.te. : e.u. me. -6 e.nti a-6-6im ,ne.-6-6 a p~;[me.i~a 

pa~te. dá. . pa~a e.n.te.nde.Jt, ma-6 "e.u. ac.he.i a-6-6im mu.ito ••• 
E qu.e. a ge.nte. n~o . u.tiliza e.-6-6e.-6 te.~mO-6. s~o te.~mO-6 

a-6-6im qu.e. a ge.nte. n~o u.tiliza no nO-6-6odia a dia. 

Qu.e.~ dize.~, e.u. ac.he.l mu.ito mai-6 c.omplic.ada a p~ime.i~a . . . . 
pa~te. do · qu.e. a -6e.gu.nda. A "-6e.gu.nda e: de. mu.ito mai-6 . 6~ 

c.il a.-6-6imllaç.~O ~ [ ••• ] POJtqu.e. e.u. 6iz a-6-6im, c.omo -6 e. 

-6e.pa~ando a. pa~te. do c.ont.~ol~ e. de.poi-6 o c.ont~a.c.ont~o 
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le.. A paJtte. do contJtole., toda e.la é mu..tto mai.6 d..tô~ 

c..tl de. .6e.Jt a..6.6..tm..tlada ' do que. a .6e.gunda, do contJtacon~ 

tJtole., que. U.6a' um l..tnguajaJt ma..t.6 pJt5x..tmo, talve.z P! 
la.6 pJt5pJt..ta.6 expe.Jt..tê.~c..ta.6 que. .6~0 dada.6, 0.6 e.xe.mplo.6 

dado.6. , Ma.6, no ge.Jtdl, a. ge.nte. pode. d..tze.Jt a.6.6..tm: há 

alguma d..t 6..tculdade., ma.6 e.la n~o é ... Se. e.nte.nde., dá 

paJta e.nte.nde.Jt, ••• Eu acho que. dá, ••• 'Você. que.Jt ve.Jt, 
••• Jte.ôoJt~adoJt é um te.Jtmo que. a ge.nte. n~o u.6a mu..tto. 
A ~e.nte. e.nte.nde. até o que. 'é, quando e.le. come.~a a 6~ 

'ze.Jt a.6 e.xpl~ca~õe..6; a ge.nte. e.nte.nde. ••• a que. e..6tá.6e. 
Jteôe.Jt..tndo o te.Jtmo. Talve.z pOJt a ge.nte. n~o te.Jt um 
d..[a a d..ta de..6.6e..6 te.Jtmd.6, e.nt~o a ge.nte. n~o con.6e.gue.' 

4..t.6te.mat..tzá-lo.6. A.6 agê.n~..ta.6, ••• qua.ndo e.le. 6ala. 
'da.6 agê.Yl.~..ta.6, o gove.Jtno, o m..tn..t.6téJt..to, ..t.6.6à -'e. 
ma..t.6 ôác..ti do que. a.6 agê.nc..ta.6. 

E, mais adiante, comentando acerca do conteúdo do Capítulo 111, 

sobre "as práticas e as agências de controle social",diz JAIME: 

ABDIAS 

Ne..6.6a paJtte. a. apo.6t..tla. me.lhoJta .6e.n.6..tve.lme.nte. em Jte.la 

~~o ~ pJt..tme...tJta paJtte.. A.6.6lm, e.la é ma...t.6 v..tva, , 

Acho que. a pJt5pJt..ta e.xe.mpl..tô..tca~~o, mu..tto ma..t.6 e.xe.m

plo.6; e.u acho que. 6ac"[l..ttam a. compJte.e.n.6~o. Acho que. 
uma. da.6 pJte.ocupa~õe..6 é coloca.Jt mu..tto e..6.6e..6 e.xe.mplo.6 

e. pJtocu~aJt apJto6undá-lo~ o máx..tmo que. pude.Jt. PJtocu 
JtaJt t..tJtaJt de. c~da. e.xe.mplo o' máx..tmo de. e.xpe.Jt..tê.nc..[a.6 p~ 

Jta. , a..6 pe..6.6oa.6. (Jaime) 

A q~ ô..tc~ldade. que. a ge.nte. te.m}atê de. tJta.n.6m..tt..tJt a nO.6 

.6 a o p..tn..t~o , com Jte.la~~o ~ Ca.~t..tlha, utá e.xatame.nte. no 
'ôato da n~o co nce.ntJta.~~ó d..ta.nte. da ma..téJt..[a. [ ••• ] 

Su conôe..6.6o a. voc~ que. n~o ê pOJt uma. q~e..6.t~Q da ge.nte. 
teJt de..6..tnte.Jte..6.6e., ma..6 a. pJt5p~..ta c..[Jtcun.6tanc..[a. do clJt 
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Qulo Que a gente vive tl~a ,um POUQO a QoriQent~aç.ã.o. 

Entã.o, a gente nã.o' Qon~egue a~~lm aQompanha~ multo a 

Que~tã.o di QonQeltuaç.ã.o i da~ , 6o~mulaç.~e~, e~~a~ , Qol
~a~. Eu aQho Que l~~o vai bene61Qla~ mal~ Quando a 

gente Qomeç.a~ a apllQi~, Quando a gente Qomeç.a~ a utl 

llza~. ' [ ... ] PO~Q ue , atê. .• na utlll zaç.ã.o vo Qê tem 
mal~ llbe~dade e mal~ ' Qondlç.~e~ de jutga~. Ago~a, eu 
aQho que ne~~e momento ago~a, nã.o te~la multo a ~eje~ 

ta~, vamo~ dlze~ a~~lm, , ••• 

FERREIRINHA - Eu aQho o ~egulnte. Eu li a Ca~tllha e atê 61z' 

uma~ anotaç.~~~ aqui. r Qla~o que ê uma linguagem têQ 

nlQa a~~lm multo t~~eQI61Q~ pa~a o tipo de te~e) pa~a 

o t~po de tema. Ma~ eu aQho Que a~ pe~~oa~ mllltan

te~, me~~o de TQ ~~au, ela~ ~ã.o Q~paze~ de entende~. 

Eu aQhel lnte~e~~dnt~ , po~q~e a lnt~oduç.ã.o QoloQa todo 
e~~e p~oblema da domlnaç.ã.o e depend~nQla que exi~te 

ent~e a~ pe~~oa~. E depol~ em' ge~al, nõ~ aglmo~ mu-<.. 

to ' ~ob~e o~ e6elto~, ~~6letlmo~ m~lto ~ob~e o~ e6el 
to~, e nã.o ~ob~e' a~ Qau~a~. I;: eu aQho que o 6ato de 
a~ pe~~oa~ Qomp~eende~em; que~ dlze~ , •.• 
um 6ato e te~ a QapaQldade e a p~eoQupaç.ã.o 
de~ a~ Qau~a~ do~ 6ato~, ~eja ele do ponto 

Qon~tata~ 

de e.nten 
de vl~ta 

individual ou um 6ato ~oQlal, Qoletlvo. Eu aQho que 
l~~o aI ê uma QQnt~lbulç.ã.o 6undamental, do meu ponto 
de vl~ta, lmpo~tante, do t~~balho que VOQ~~ , e~tã.o 

6azendo. Eu ~Qho que nã.o ê ,uma linguagem Qo~~lQuel~a 

no no~~o melo, no melo ope~~~lo, nã.o. ~ dl61Qll; o 
a~~unto t~mbêm . Ma~, na medida em que VOQe l~ uma 
vez, l~ uma ~egunda, v'oQê vai Qap.tando, e eu aQho que 

.., -
l~~o a-<.. e o lmpo~tante. 
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ADILSON -: Agolta., inc..tu.6ive eu pe.6.6oa.lmen.te, pOIt exemp.to, . eu 
tenho a. e.6c.o.ta.ltida.de do 29 glta.u; eu, pOIt exemp.to~ 

tive a..tguma..6 di6ic.u.tda.de.6 na. . peAc.epç~o a..6.6im 

Q.uelt dizelt, · ta..tv ·ez .6eja. a. .tingua.gem. Como dizem, 

pOIt exemp.to, que o c.a.ma.lta.da. que e.6t~da. .ec.onomia. tem 

uma. .tingua.gem pIt5pltia. ·da. ec.onomia.. N~o ~ei.6e quem 

6a.z um deteltmina.do e.6tudo de.6.6e tem uma. .tingua.gem 

pIt5pltia., um tipo de voc.a.bu.táltio pltopltio; que a. gente 
que tlta.ba..tha. a..6.6im no dia a. dia. n~o e.6tá ha.bitua.do a. 

ouvilt c.eltta..6 pa..ta.vlta.6, ••• A pala.vlta. c.ontlta.c.ontlto.te, 

n~o. A pa..ta.VIta. c.ontlta.c.ontlto.te ~ uma. c.oi.6a. a..6.6im que 

6ic.ou .na. minha. c.a.beça. ma.ltc.a.da., poltque e.6tá em váltio.6 

momento.6 c.oLbc.a.da.! . Tem a..tgun.6 a.qui: va.ltiáve.t, va.ltiª 
ve.t independente, va.ltiáve.t dependente, c.a.U.6a., 
Eu ·6ic.a.vq. a..6.6im m.eio in.6egulto .6e .eu e.6,ta.va. e.ntenden 

d6 c.oltlteto ou n~o. ~u a.c.ho que eu. peguei a. id~ia.. 

Ma..6 eu a.c.ho que a..tgun.6 teltmo.6 que 601ta.m u.6a.~o~, .6e 

tive.6.6em .6ido a..6.6im ma.i.6 exemr..ti6ic.a.do.6 [ ••• ] C.ta. 

Iteou um POUc.o. 

n~o exemp.ti6ic.a.. 

Ma..6 depoi.6 tem outlta..6 pa.ltte.6 que . já 

A implte.6.6~O que me pa..6.60U 60ia. de 

qu em e.6c.lteveu pa.lttiu do pltinc.Zpio de que quem .teltia. 
e.6ta.va. ha.bitua.do c.om c.eltto.6 teltmo.6. [ .•• ] . Veveltia. 

.6elt me.tholta.da. a. 601tma. de · pa..6.6a.1t a..6 id~ia..6, 0.6 

mo.6 . 

telt-

IRA:tDES - Pa.lta. uma. c.a.tegoltia., veja.mo.6, de 6unc.ionáltio.6 que te 
nha.m a.t~ o nZve.t de 19 glta.u) e.6.6a. Ca.ltti.tha., o c.ontef 

· de.6.6a. Ca.ltti.tha. .6eltia. um c.onte~do um ta.nto o qua.nto, 

n~~ vou dize~ pe.6a.do, ma..6 um c.onte~do c.omp.texo. At~ 

pe.ta. .6ua plt5pltia. .tingua.gim , o .6eu plt5pltio en6oque~ 

Q.uelt di z.elt, ~ uma. .tirlgua.gem um ta.nto c.omp.tic.a.da., a.t~ 
- -

nZve.t de 1 q glt-a.Li.. Ma..6 a.c.lteditQ que a. pa.lttilt do 19 

gltau, o c.ont.e~do .6eltia. bem entendido. A .tingua.ge·m 
. . 

.6 e a.p.tic.a. a. e.6.6 e ,nZve.t; quelt dizilt, a..6 pe.6.6 oa..6 na.o 

veltia.m c.om muita. di6i~u.tda.de o c.onte~do de.ta.. -
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ERNANI - Ma..6, a. que.6tão da. LLngua.gem,a.c.ho que i.6.6o a.I. ta.lvez 

BOLA --

.6enia. um 6b.6;t~c.ulo.6e ela. .6e de.6tina. a. e.6.6e nZvel. ' 

Ac.ho que a. lingua.gem ta.lvez e.6teja. um POUc.o pe.6a.da.. 
[ • •• ] Um pouc.o ,té.c.nic.a.. 

Não~ Fa.c.ilida.de - t e'n, - 6a.to na.o va.-<. ponque e um novo. 

[ ... ] Uma. Cantilha. d e.6 .6 a..6 va.i ten um impa.c.to. [ ... ] 
Voc.ê: tem qu~ .6 en m a.i.6 didátic.o. 

JORGE FLORENCIO Agona., eu a.c.ho q'u.e é. uma. c.oi.6a. ta.mbé.m que PE-

de .6en 6eita. de diven.6a..6 ma.neina..6. Eu a.c.ho que a. 
-, 6cnma. de c.oloc.a.n, c.omo 60i c.oloc.a.da. no livno, ela. e 

uma. c.oi.6a., no 'meu entenden,di6I.c.il de a..6.6imila.çãà 

a.inda. pela..6 pe.6.6oa..6, .•• leva.Y}.do ,em c.onta. que o gna.u. 
a.i~da. é. muito ba.ixo in6elizmente, de c.ondiçõe.6 de um 
entendimento ma.i.6 c.la.no; imedia.to, de.6.6a..6 que.6tõe.6. 

Até. pelo nZvel que é., a. qu.e.6tão educ.a.c.i6na.l dqu.i 

nq no.6.6O meio. Ma..6 é. uma. c.oi.6a. que eu a.c.ho qie pode 

.6en, eu. a.c.ho que numa. lingua.gem ma.i.6 .6~mple.6, ' 

ama. lingua.gem ma.i.6 dineta. ta.lvez; pon exemplo, ' leva.~ 

do ~m c.on.:ta. a.té. exemplo.6 c.onc.neto.6 

GILSON Olha., eu a.c.ho que [ ... ] , todo doc.umento que vien .60 

ma.n,pa.na. a.juda.n a. ,c.omunida.de, é. intene.6.6a.ntI..6.6imo. 

Como eu j~ havIa. dito a.nte.6, a. Ca.ntilha. a.qui é. um 

POUc.o c.omplexa.. A pe.6.6oa ta.lvez não tenha. tempo, 

, nem pn~tic.a. de len. Um tna.ba.lho c.omo e.6.6a. Ca.ntilha. 

q u ~ " j un~a..6.6 e m ai.6 [a..ó p e.6.6 o a~ , q u..e 6i c.a..6.ó e num a. li~ 
gua.gem ma.i.ó eomum, ela. podenia. vin a. c.ontnibuin. 

-,[ .. JEu a.c.ho a. intnodução ~uito ~e5nic.a., muiio té.c. 

nic.a. me.6mo. Eu p~n exemplo, pa..6.6ei -a. go.óta.n ma.i.ó, e 

a.·té.entenden ma.l.ó, a. pa.ntin de qua.ndo voc.ê: c.omeça. a. 

6a.la.n do c.on.:tna.c.ontiole. 
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GILBERTO - Eu aeh.o elda ,(.nt~odução " po~ mal~ ~lmple.6 que ela e~ 

~eja, ela dinda e.6~a num nZvel al~o pa~a o pe.6.6oal. 
. . 

Ge~a~ia uma di6ieuldadede eomp~een.6ão, eu aeho que 

<sim; [ ... J e~~ e.6 ~e~mád, va~i.av el/.j dependen~e.6 e .<.n 

dependeftte~ ••• A minha expe~~~nela, , i~.6o mal~ a nZ 

vel de 6avela; me mo~t~a que o pe~.6oal não é mul~o 

c.negado, ..• a não ~ e~ Que e.6tej am a~~im mul~o e.6~~ 

mulad~.6 a le~. G.J . AehoQue a Ca~~llha, ã medida 

Que voe~ vai lendo, ela vai 61eando mal.6 dl6Zeli, 

pO~Que tem que ghava~ o que 601 61eando pa~a ~~â.6. 

[ ••• ] , A di6-teuldade aqui ~ ão e~. ~ e~ ~e~mo~. [ ... ] O 

exemplo ê 6unda~en~al; ma~ ele ~ 6undamen~al me~mo. 

[ .. J Se ~le le~ eom 'mui~a atenção ~ .. 

JOS~ FRANCISCO - (complementando sua opinião, já transcrita,no 

sentido de que o grande desafio da equipe de .pesqu!-

sa .seria o de aliar o necessário coniefido t~qni-

co-científico com uma linguagem mais acessível) 

[ ... ] eu 61z a.6~lm um ap~n~ado. Exl~~em ap~oxlmada . 
-. men~e ee~ea de mal~ de Qul~~e te~mo~ Que eu, que nao 

mé eon~lde~o um lndlv·Zduo a.6~lm de pouea leltMa,· ·. Yião ' 

~lnha ainda lido an~e.6: 

CHICO ALENCAR - Se po~ um lado ela ~em alguma~ eol.6a~ multo 

5bvla~, mul~o elemen~a~e~, eomo po~ exemplo, o~ 6~ 

~o~ Que ~ão p~ejudlelal~ ou o~ 6a~o~ Que ~ão benê6~ 

eo~; po~ ou~~o lado) ela ~em alguma~ eol~a~ ex~~ema 

men~e eomplleada~pa~a . o lel~o~ médio aZ Que [ ... ] 
deve ~e~ o püblleo-alvo de~~a Ca~~llha, que é a Que~ 
~ão . da~ va~iaveid de~enden~e~, da~ va~iivei~ lndepe~ 

. . 

deyt~e~. r~~o o' pe.6~óa:l --. pelo que eLt' eonheço, , -e 
ela~o qu'e' eu p0.6.60 el.i~a/L e~~ado - ma.6 vai ~ej ei~a/t 

limina~men~e, (ú~im' eomo uma' eoi>sa rnui~o eomplieada; 
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êuma ;te.ottia • . PaJ.da mui..;to i..l:i~o: "não, i!:J!:JO é. uma 

;te.otti..a" , rolt mai & QUe. e. .s t.e.ja tte.c.he..ada de. e.xe.m plo!:' 
c.onc.lte.;to·.6, e.la e...6;ta. mul;to i.mptte.g nada de. um c.e.lt;to ;te.o 

tti.c.l /.$ mo ác.adêmic.o, e.u dittia. 

MÂRCr-O - Eu dlttia QUe. e.la · 'e. rnai.6 palta um pu.óli.c.o ac.adê.mic.o. 
[ .. .J .Eu niio me. altltl/.) c.attla a lanç.alt uma Calt;tLtha de.!:J 
!:Ja patta 'a populaç.ão e.m ge.ltal. [ ... ] Se. e.la ptte.;te.nde. 

!:Je.tt um doc.um~n;to ' palta !:Je.tt manu!:Je.ado pOIt milhõe.!:J de. 

pe.!:J/.$oa/.$ aI qu~ patt;tic.iparn .do pltoc.e.!:J/.)O polZ;tic.o, de. 

lu;ta, da populaç.ão ótta/.)ile.ltta, patt;tic.ipam do/.) movi 

me.n;to!:J po~ulatte.!:J, dri!:J movime.n;to!:J de.moc.It~;tic.o/.), da/.) 

e.n.tidade./.$ .de rna/.$!:JaJ. e.n;ti.dade.!:J lte.plte.!:J e.n;ta;tiva!:J e. a;té. 

me.6mo patt;tido!:J · polZ~ic.o/.$~ e.u dittia que. e.la não e./.);ta 

ttia ptton;ta. Eu ac.ho QUe. da mane.ilta QUe. e.la óoi óe.~ · 

;ta, e.la e./.$;t~ mal/.) de./.);tinada palta um públic.o ac.adê.mi .-

c.o, . e.móoAa !:Jua linguage.m !:Je.ja -uma linguage.m 

~latta, !:Jimple.!:J, obje.;tiva, e.;tc.; ma!:J e.la ;te.m o/.) vIc.io!:J 

do ac.ade.mic."ümo. 

NEY RELOU - E uma le.i;tutta pa.lta, no m1nimo, e./.);tudan;te. de. p/.)ic.E. 

l~gia. [ .. 1 Te.tt a libe.ttdade., · ;te.1t a óle.xibilidade., 

patta /.)e.pattatt; que.tt dize.tt, a óottma /.)imple..6. não /.)ign~ . 

óic.~ /.)upe.ttóic.ialidade.. A óottma é dilte.;tame.n;te. ligada 
~ populaç.ão que. !:Je. Que.tt a;tingitt. En;tão, ;te.n;t~tt e.la 
óottatt, ou ;te.n;tatt di/.)c.u;tilt, ac.e.i;tatt idéia/.) e. /.)uge./.)

;tõe.!:J de. c.omo e./.)/.)a Calt;tilha de.ve. c.he.galt ~!:J mão/.) de. 
uma de.;te.ttmlnada óaixa de. pe.!:J/.)oa!:J, e. gattan;titt QUe. pe. 

lo me.no!:J /.$e.ttã lida, no mZnimo; QUe. !:Je.ttâ lida, do c.o 

me..ç.o ao óim, pott ~odo/.$. A90~a, ao c.oloc.att i/.$~o, 0..0 

loc.att numq. óottma e.m que. pa!:JJ.ie., .8e.. pO/.$/.)Zvel, in;t,?-gkal 
me.n;te.. o ·c.on;te..u.d(J da Calt;ti..lha c.omo e.la e./.$;tã agotta. 
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, Realmente, como aponta M2\RCtO a Cartilha de Contra 

çontrol~ Social simplesmente não esta pronta para um emprego ' 

politico-social consequente e eficaz por parte da própria pop~ 

lação a que originalmente se pretendeu destin~-la~ Isto se en 

contra inequivocamente evi,denciado pelo inteiro conjunto dos 

depoimentos aqui registrados. Este resultado negativo consti 

tui provavelmente -- a par das conclusões acerca da seriedade 

e responsabilidade da iniciativa de elaboração da Cartilha e 

de sua compatibilidade com os obj eti vos das entidádes , ora repr~ 

seritadas -- um dos priricipa~s , produtc?s do presente estudo , ex 

ploratório. Por si só, e precisamente em função de seu 
;. 

cara 

ter negativo, tal ies~ltado ' confere uma ~mport~n~ia fundamen

tal à realização desse estudo prévio, de seu estabelecimento co 

mo pré-condição para0 desencadeamento de uma nova pesquisa de 

càmpo em escala populacionalmente mais significativa. Tra-

ta-se, de fato, como enfatiza JOS~ FRANCISCO, de um grande de 

safio; porém, não de um obstáculo in~upe'rável. Vários 'dos ' in 

formantes - de forma mais explícita, NEY,. HELOU, FERREIRINHA 
. , 

e BOLA, além de José Francisco ' - defendem a manutenção do CO!! 

tefido int~gral da Cart~lha em sua presente versão, ao longo do 

processo de adaptação de sua forma à população-alvo. Fica" 

assim~ desde já assegurado um importante respaldo àquilo que , 

este projeto de educação popular apresenta de mais caracteris 

ticamente distintivo ou inovador. 

A forma dà Cartilha -- em termos de simplificação da 

linguagem, aumento do número de exemplos e sua maior aproxim~ 
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çao com referência ao cot~diano dos seus usuários potenciais, 

introdução, de ilustrações gráficas, e assim por diante -- pode 

ser ampla e proveitosamente, 'alterada. O mais importante, en 

tretanto; e que s~a proposta teórica -- behaviorista radical, 

especificamente nao se perca~ O aperfeiçoamento formal po 

., . 
de ser inclusive direcionado para a eliminação de poss~ve~s 

"vieses academicis'tas ", como detectados por CHICO ALENCAR o,u 

MÁRCIO, visto que a abordagem skinneriana é em si própria in 

dependente de uma ancoragem ma,is intelectualizada. O mais pro 

váv~l, ' nesse c~so, ~ que o autor da Cartilha tenha sido ele 

, mesmo -- por' força do ' e x ercicio continuado de produção verbal 

para consumo ' acadêmico est'ri to -- o único responsável pela eve!i 

tual, mas absolutamente remediável, , "contaminaçã~ academicis -

ta" do texto da Cartilha. Isto,é clarô, desde que se te.I).ha 

julgado como excessivamente , sofisticado apenas o estilo, nao 

as concei,tuações ou as fo~mulações , das relações funcÍ<::mais en-

tre o comportamento e o ambient'e. A propósito, como convem 

FERREIRINHA, um informante com vasta experiência nos esforços 

autênticos de educação popular, "se se tratar de um tema des · 

ses sem aplica'r uma linguagem mais técnica , ele perde , sua 

essência"; e, mesmo na forma atual, "na medida em que se lê 

uma vez, e uma segunda, vai-se captando''' o seu conteúdo, e, en , 

fim, 11 isso é p importante,". 

Igualmente problerriát:i;.ca, para a utilização, da Ca.Ji.t-i. 

lha. como instrumen'to didatico de 'educação política comportamen 

tal, é a dubiedade da distribuição dos julgamentos quanto ao 
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seu poder de influir sobre os aspectos motivacionais do eng~ 

jame nto das pessoas nos movimentos populares progressistas. , 

Considerando-se a velocida de ,obrigatoriamente lenta de tais mo 

vimentos na consecução, de seUs objetivos de convivência demo 

crãtica plena e de justiça social" a participação 'persistente 

e sistematica ' da população constitui certamente uma preocupa-

ção bastante vãlida e sempre presente por parte de suas lide 

ranças. Para o esclarecimento dessa questão afiguram-se, por 

tanto, como da maior pertinência não só os depoimentos verbais 

dos informantes acerca .dos provãveis efeitos da Cartilha em. si, 

mas também a caracterização do presente envolvimento· dos asso 

ciados com os 'objetivos e sua parti6ipação nas at~vidades das 

entidades, o grau em que os objetivos propostos estejam .de fa 

to sendo alcançados através daquelas ati~idades e os possíveis 

fatores ou circunstâncias responsãveis pelos sucessos e insu 

cessos que as' entidades têm e xperimentado. De fato, somente 

contra esse pano de fundo da situação atual e que se pode leg,!. 

timamente a~riscar algum prognóstico sobre o que poderã ser 

provocado pela introdução da nova "variável independente" re 

presentada pela Cartilha. 

Obviamente, a eventual capacidade desse texto em pro 

duzir ,os efeitos comportamentais de engajamento nos programas 

de mudança social .patrocinados pelas entidades depende de uma 

motivação anteri,or ' para es~udã-Io ( ou·, nos termos skinnerianos, ' 

para colocar o própr,io comportamento manifesto e encoberto sob 

o controle d6s e~tlmulo4 rli6c~~minatlvo4 ve~bal4 que o consti 
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tuem. Para isso, é necessário que a Cartilha comporte também 

e..ótZmu.tof.J. Jte.6oJtç.adoJte.6 ve.Jt6a-t . .ó capazes de assegurar que, uma 

vez iniciado o comportamento de teitura, este se mantenha até 

a última· página, e determinem inclusive a sua releitura. Não 

obstante, é preciso que · se disponham c.o nt.ing ênc..ia.ó e.xtJtZn . .ó e.ca.ó 

de. Jte.6oJtç.o f.J.oc..ia..e. 'para provocar pelo menos o inicio da leitu 

ra. Nesse sentido" as sugestões dos informantes quanto ao mo 

do de empregar a C aJtt-tl, h a , ' que lhes foram solicitadas ao final 

do questionario' objetivo, devem constituir um dado muito impo~ 

tante para este estúdo explo~atario. 

Assim" pare'ce oportuno ' cé!-racterizar, logo como uma 

primeira provid~ncia para o equacionamento do problema, a si 

tuação atual da mobilização dos associaoos no âmbito ' das enti 

dades envolvidas neste estudo. Talvez convenha, inclusive, já 

adiantar que os depoimentos dos informantes, em sua quase una 

nimidade, indicam 'explicitamente que ' é bem p.ouco satisfatório , 

b grau de envo.1vimento dos associados, ou dos conjuntos maiores 

das categorias ocup~cionais ou populacionais, com os objetivos 

de suas respe~tivas entidades. O mesmo ocorre, consequenteme~ 

te, com relação à participação 'nas atividades concretas prom~ 

vidas pelas entidades, eViden,ciando-se ,ai uma ni tida , dificul 

dade ' por parte das lideranças em assegurar a participação si~ 

temática de tais massas populares. O que se mostra mais cara c 

teristico é uma especie de flutuação, um movimento de fluxo e 

refluxo, do envolv~ento e da participação, praticamente ao 

sabor de circunstâncias não planejada~ e imprevistas. Os tre 
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chos dos depoimentos trq.nscritos a seguir retratam realistica 

mente esse estado de coisas, e assim estabelecem o contexto só 

cio-histórico em relação ao' qual a efetiva capacidade mobiliz~ 

dora -- ou motivadorai ou, mais corretam~nte, ~ncentivadora,em 

termos individuais -- da Cartilha deve ser posteriormente' ava 

liada. 

JAIME Que~ d~ze~, o· Sindi~ato ~ vi~to muito di~tante. N~o 

há uma pa~ti~ip~ç~o ativa na vida ~indi~al. O t~aba 
lhado'~ ~on.ô~iente, .ele a~ha Que hoj~ n~o tem ~ondi

çoe.ô, Que e.ôtã di6Z~il de muda~; ent~o, toma a opçao 

de .ôe a6a~~~~ do 6indi~ato pa~a n~o ~e abo~~e~e~, p~ 

~a ' n~o i~ lã, [ ... .. ] ' Chega~ 'no ~indi~ato e ói~a~ ~h~ 
teado pO~Que e~tã a~onte~~ndo p~oblema, ~ .. então p~_ 

~a não e~QuentM a ~abeça ele _ ~e a6a~ ·ta; acha Q!Le 
. . 

vai óaze~ u.ma out~a atividade. [ ... } E o g~O.6~O 'do~ 

~ompanhei~o~, a maio~ia do~ ~ompanhei~o~, o ~indi~~ 

to ~ o ~ue vai ~on~egul~'a~mento~ O ~irtdi~ato ~ ~ue 

~Qn~egue o aume~to; ma.6tamb~m Quando n~o ~on~egue . o . 

aumento, o ~indi~ato ~ Que n~o ~on~eguiu, e aZ ~en 

ta,m o pau. [ ... ] Ago~a., a gente ~abe Que, de Qua!:. 

Que~ óo~ma, o t4abalhado~ Quan~o óala do ~eu ~indi . 

~at~, ele ... pode at~ dize~ Que não p~e~ta, ma~ ele 
~ente Que o ~indi~ato ainda ê alguma ~oi~a pa~a ele. 

Perguntado sobre o grau em que os objetivos da entidade esta . 

riam sendo atingidos, .responde JAIME: 

A~h.o Que 0.& obi.et~vo<s nao. e<5tão <5endo al~ançado~. EU. 
a~ho Que vai <se!l. p~e~i.6o aQ.ui no Rio de Janeilto ' um 

t~abalho 'muito .lo ngo I mui.to pa~i.ent.e, óa.6 eado na<5 
p~õp~i.a.6 expe~i.ên~~a~ Que o~ t~abalhado~e.6 ti.ve~em, 
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[~~~J na ~ua ~ituaç~ode6~bnica, toda uma pneocup! 
ção de ongani, zâ.-:to'..6, pana a :tuta e na :tuta; 6aze.n t~ ' 

do um · pno ce~ ~ o' de educação po:tItica. T entan diz eJr., o 
-que que e o ~indicato, pana que ~envi, como ~e ong! 

. . 

niza;coi~a que nunca 60i 6eita, de maneina ~i~t~mâ. 

tica, aqui no Rio de Janeino. (Jaime) 

E, perguntado ainda .em que medida achava que os insucessos p~ 

deriam se dever a alguma insuficiência de preparo político-s~ 

cial por parte dos associados, JAIME é taxativo: 

Acho que não pon ~ante ~o · do~ a~~ociado~, ma~ como 
. iam b ê.m pon pante da~ . ~ ua~:tidenança~ . (Jaime). 

Com relação às ' atividades . desenvolvidas, tralfscre-:, . 

ve-se o depoimento de FERREIRINHA, que permite configu~ar um 

quadro mais abrangente da situação educacional nos âmbitos sin 

dical e popular, pela própria natureza da entidade então repr~· 

sentada, o CEDAC~ 

Bom., o pnincipa:t tnaba:tho que a gente 6az ~ no~ 6in~ ' 

de ~em~na~, ~obnetudo no~ bainno~; ~e~~õe~ de e~tu

do, q u.e nó~ chamamo~ 1/ ~ eminâ.nio~ de e~tudo' " e "~emi 

nâ.nio~ de 6onmação". I~~o ~e 6az tanto no~ bainno~ 

c~mo pana ~indicato~, e me~mo anIve:t e~tad~a:t e na 

ciona:t. · Hoje nó~ e~tamo~ mu.ito empenhado~ pana aj~ 

. dan; na 6onmação de mi:titante~ em comi~~õe~ de . 6ibn~ 

ca : QUE a gente enten~e que ne~~e paI~, com a e~tn~ 
tuna ~indi~a:t que tem hoje, o pnincipa:t inve~timento 

~6 onman mi:tL:tant.e~ onganizando no Lo ca:t de tnaba

lho. Entã.o, a comi~~ão de .6â.bnica ~ impont~nte, t 
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ne.J.jJ.i e J.j e.n:tido [: .•• ] a ge.nte. e.ntã.o oltgan-tza gltupOJ.i de. 

óáblt-tea e. 6az J.ie.J.iJ.ioe.J.i de. óoltma~ã.o noJ.i ó-tnJ.i de. J.ie.mana 
e. me.,6mo na J.i e.xta- ó e.ilt~, dua,6, tltê.J.i holtaJ.i. (Ferreirinha) 

E, soli6itado a avaliar os fatores ou circunst~ncias .. 
responsa 

veis pelos sucessos e insucessos da entidade, FERREIRINHA de 

senvolve os seguintes comentários relevantes: 

Bom, olha, no ea,mpo J.i-tnd-i;eal eomo, rio eampo daJ.i aJ.iJ.iO 

e-ta~õe.J.i de.moltadolte.J.i, nôJ.i te.moJ.i que. colocalt algumaJ.i 

que.J.i.tõe.J.i que. J.iã..o óundame.nta-tJ.i. PIt-tme.-tlto, nôJ.i e.ncon 

tltambJ.i uma. dLó-tculdade.J.i mU-tto gltand~ de. óaze.1t com 
que. aJ.i pe.J.iJ.iDaJ.i, OJ.i ~ltabalhadolte.J.i ou o povo e.nte.nda a ' . , 

ne.ce.~J.i-tdad~ de. paltalt pa~a e.J.itudalt, palta Ite.óle.t-tlt, pa 

Iti pe.nJ.ialt. 0J.i J.ie.m-tháltioJ.i de. e.J.itudo, mu-ttaJ.i ve.ze.J.i 

noJ.i ó-tnJ.i de. J.i e.manaJ.i, noJ.i bailtltoJ.i e. tal, ' e.le., me.J.imo _ 

que. dê. uma contlt-t6ui~ã.o , -tmpolt~ante. do pont~ de. v-tJ.ita 

da ' lte.ólixã.o, de. -tnóoltma~õe.~ que. J.iã.o ~e.vada~, no0~J.i, 
, ' 

palta o e.nte.nd-tme.nto daque.laJ.i pe.J.iJ.ioaJ.i, daque.le.J.i com 
~anhe.-t~oJ.i e. co~panhe.-tltaJ.i~ ~le.J.i nã.o che.gam a J.ie.1t J.i~ó-t 

' cie.nte.J.i ' palta ajudalt ~ c;mp~e.e.nde.1t de. que. ~ ne.ce.J.i4a- , 

Itio o ope.ltálti.o, J.ie.ja e.le. de. que. nZve.l ÓOIt, o tltaba 

l~adolt J.ie.ja de. que. nZve.l de. -tnJ.itltu~ã.o ÓOIt, e.nte.n 

de.1t qu~ ê atltavêJ.i da e.J.icola ope.ltáJtia que. e.le. pode. J.i~ 

ha6ilitalt palta e.nóJte.ntalt aJ.i lutaJ.i ope.ltáJtiaJ.i. E' tan 

to -tJ.iJ.iO ê v'e.ltdade. que. nôJ.i nã.o conJ.ie.gu-tmoJ.i, poJt e.xe.m 

pio, óoltmalt um CUltJ.iO com bom 1te.J.iul;tado, de. óoltma J.i-t~ 

te.mâ.tica, .c ... ] ÃJ.i ',ve.ze.J.i noJ.i ' pltogltamamoJ.i um ' cultJ.iO 

que. dulta no , mZnimo tltê.J.i me.J.ie.J.i, palta que. a' pe.J.iJ.ioa PO! 
J.ia 'de. óato aJ.iJ.i-tm-tlalt be.m uma pltogltamaçã.o de. óoltma~ã.o ' 

ma-tJ.i comple.xa. E ê dióZcLl você. botaJt na pltâ.tica 
-tJ.iJ.io. , ' MU-tto dl6Zcil~ Entã.o, e.J.iJ.ia palta mim aLn~a ê 

u.ma ,da'f! ' dióiculdade.J.i, ou óltacaJ.iJ.io, ou eltZt-tca que. 
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no~ temo~ a 6a z e~ pa~a pode~ alQança~ PO~Que ~ 

. neQe~~~~io Que ~e tenha n~o ' ~5 utiliza~ o~ 6in~ da~ ' 

~emana~ e 6a z e~ e~~a~ peQuena~ do~agen~, . ma~ uma 6o~ 

maç~o um POUQO mai~ ~i~tem~tiQa, .... . (Ferrei;rinha) 

JORGE FLORENCIO - Ma~, levando em Qonta e~~e~ 6ato~e~ [6alta 

de tem~o, in6lu~nQia da televi~~o, de~en~ai z amento 

de , g~ande pa~te da po pulaç~o no ba..[~~o, · etQ] , eu 
dQho at~ Que hoje na no~~a Qomunidade exi~te uma pa~ 

tiQipaç~o po~..[t..[~a, a nIvel de Que, po~ exemplo, e~ 

~a ~ltima ~emana ago~a, um g~upo de pe~~oa~ ~oi ~ Se 
Q~eta~ia de EduQa~~o luta~ pelo Qol~gio, um oat~a 

. a~upo e~teve na SeQ~eta~ia. de Ob~a~, CEVAE, at~i~ de 
di~Quti~ ' ~gua e depoi~ di~Quti~ tamb~m o ~aneamenta 

do , bai~~o. E levando em Qont« de , Que a~ pe~~oa~ l~ 

vam ano~ ~e~~a luta, pa~a ' podi~ te~ algum bene6IQio; 

que~ dize~, ~ uma luta, ~ uma paQi~nQia muit~ g~ande 

aI Que ' ~e tem. [.'.J Ei at~ ' aQho Que te~ um~ a~~t~ · 

. b.e.~ia dual,> veze~ po~. m~~, QO~ 3 O, 4 O, 5 O pe~~ oa~, ~ 

uma pa~t..[Qipaç~Q eXQelente. 

JORGE FLORENCIO sumariza as atividades desenvolvidas pela 

Associação, cita~do, além dessas assembléias e dessas pressoes 

junto aos órgãos públicos, a realização de passeatas, demons

trações de protesto e ' uma certa habilidade de tratamento com 

as instâncias políticas e administrativas no processo de rei 

vindicação. E, a propósito dos sucessos e insucessos, tece os 

seguintes comentários: 

Que~ dizi~, ~ um ~~au ' de ' Qon~Qientizaç~o Que aind~ ~ 

mu..[to baixo; " Qla~o, n~o tim , d~vida, ,' ~ muito ba..[xo~ 



Le.vando e.m conta tudo o que. ~e e~pe~a de um ~~au 
. poLLtJ..zação da po pulação ma·J..~ .~ é.~J..o, po~que C .. ] 
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de 
-e. 

ama coJ..~a aJ..nda muJ..to J.. ncJ..pJ..ente, muJ..to pouco aJ..nda. 

Ma~ já. é. pa~a mJ..m um pa~~o ~egu~o que· ~e dá. da comu 

nJ..dade com ~elação ao en6~entamento com o E~tado. 

(Jorge Florencio) 

Ainda, com relação a ~ma possível insuficiência de preparo p~ 

lítico por parte dos associados, diz JORGE FLORENCIO: 

BOLA 

Á g~ande maJ..o~J..a da~ pe~~oa~ que pa~tJ..c~pam da Á~~O , 

~J..ação do~ Mo~ado~i~, po~ ' exemplo, ele~ dJ..zem o ~e , 

' guJ..nte - "Nó~ vamo~ ' lutaJi"; que~ dJ..ze~, é. um p~J..me:i:. 

~o pa~~o que a gente também J..nt~oduzJ..u. "Nó~ vam.o~ 

luta~, no~ jun;to~ ~omo~ 6o~ça~ , nó'~ junto~ va~o~ o~g~ , 

nJ..za~, no~ junto~ vamo~ , con~eguJ..~". Ma~, 9~ande pa!!: 

, te ~ejeJ..ta o~ pa~tJ..do~ polZtJ..co~, ~ej eJ..ta o~ ' polZtJ... 

- co~, que~em e.6ta~ a6a~tado ·~ dJ...6.6o; como que ~e 0.6 
p~~tJ..do.6 polZtJ..co~ 6o~~em uma coJ..~a que deve 6J..ca~ 

60~a, Quandb a gente .6abe que não é. po~ aZ; que~ 

dJ..ze~, ' .6e ho~ve.6~e uma con~cJ..entJ..zação ~ealmente 

maJ..o~ da população, ela. não ent~a~J..a po~ aZo (Jorge 

Florencio) 

Á.6 pe.6.6oa~ .60 pa~ticJ..pam da Á.6.6ocJ..ação quando há. um 

p~oblema .6é.~J..o na comunJ..dade [po~ exemplo, uma amea 

ça de ~emoçao da 6avela, uma 6alta d'água total, 

'~1" . 
E, pergun~ado sobre o · grau em que os objetivos estariam sendo 

alcançados, BOLA responde prontamente: - "Muito pouco". 



GILSON "-- [~ . ~J botah lmphen.6a e tudo; eoL~a que a gente 

e.6!~ ~a zendo. E~~e ln~uee.6~o, a~~lm, tem multo 
veheom o gov~hno, pOhque voeê ~abe que até hoje 

6avela~ n~o óOham bem atendlda.6alnda. E também 

a que.6t~o do ph5phlo A.6.6~elado, que voeê ehama; 

n~o " entham na luta, n~o ajudam, não pahtleipam, 

~e unem. VaI uma pahie, um " poueo, de Óhaqueza 
gente. E tem também o .61~tema e~tabeleeldo, que 

mal.6 60hte ~ue a gente; a Cahtllha também óala 
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-nao 

a 

"a~ 

tem 

que 
-nao 

da 
-e 

dl.6 

~o, do po"de~ govehnamental e do podeh eeonamleo. E~ 

~a~ 6ohç.a~ junta~ põem mu"lta "óohç.a eontha a gente. 

O eaha e~t~ vendo !elevl~~o na ea~a dele; e~t~ ven 
do mil eol~a~, qu.e houbam ""multo a ... [ ... ] 

Agoha, voeê n~o pode ~e e~queeeh que a óavela, eomo 

eu havia dito ante~, n~o e~t~ " dl~~oelada da heall~d ". -
de bha~llelha, nem do Rio de Janelho. POhqu~ tem de . . . . -
zena~ de pe~~oa~ aI na hua, polltlzada~, " que . aehed~ 

tam mu~to que o govehno "de" h~p~nte vai he~o~veh " t~" 
do; e l~~o a óavela também e~tá ~e lnteghando. 

ADILSON lista como atividades da Comunidade Eclesial 

de Base, além" das reuniões normais mensáis da Pastoral do Tra 

balhador, os debátes, alguns seminários, semanas de estudo,nas 

quais às vezes se leva algum material interessante para as pe~ 

soas tomarem conhecimento. Observa ainda que há quatro anos 

que não se trata de tema religioso especifico, e sim de temas 

mais ligados 'ao trabalho. Quantó "à 'participação e aos objeti 

vos, ADILSON diz o seguinte:" 

T.em um pequeno ghupo de uma~ e-<..neo pe.6~ oa:~, que" é a 

C~ohdenaç.~o " do ghu~Ó, que ~~o . o~ mal~ lnt~he.6~ado.6. 
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Tem mal~ uma~ 25pe~~oa~, em um g~upo. A~ elneo da 

Coo~denaç~o ~~o mal~ engajada~. Quanto a~ out~a~~ 

.h~ o lnte~e~~e na ~eunlio em . ~l, ma~ pa~aenea-

mlnha~, o~ganlza~, (Adilson) 

ADILSON acrescenta ainda que os sucessos de sua entidade se de 

vem à forma como a coisa foi feita, tendo havido na mobiliza-

ção muito respeito pelas pessoas; e estas, na medida em que 

-nao eram manipuladas, depositavam mais confianças nas lideran-

ças, percebiam que não havia segundas intenções. Quanto aos . 

in~ucessos, ' ADILSON ap9nta a falta de tempo, a própria vida 

particular de cada . um, a existência de outras necessidades a 

serem atendidas; e, finalmente, como outros informante's, denun 

cia também a televisão, e em eSJ?eciai as nOvelas. 

C~ICO ALENCAR A expe~l~nela d~ o~ganlzaç~o aut5noma e lnde 

pend~nte da por~laç~o no B~a~ll ~ uma expe~l~neia 

muito inelpiente, mui~o elementa~. Nó~ n~o podemo~ 

dlze~ que a ~oeiedade e~t~ mobilizada, que a~ A~~o

eiaçõe~ de Mo~ado~e~ eon~eguem eong~ega~ a maio~ pa~ 

te do~ .mo~ado~e~ de . e~da bai~~o. Ma~ ~ uma ' expe~l~~ 

eia .inieial; na qual no~ apo~tamo~, na qual nó~ ae~! 

ditamo~; E naquele~ mllitante~, que eu hoje di~ia 

que ~~o em n~me~o de vinte em eada A~~oeiaç~o, em 
eada bai~~o, eomp~ometldo~ e6etivamente eom o' 'movi 
menta, . nó~ vemo~ uma vi~eulaçio multo e~t~eita eom 
e~~e~ ldeai~, eom e~~M lutci~, eom e~~e~ objetlvo~. 

E, a propósito do 'atingim~nto de tais objetivos, diz CHICO 

ALENCAR: 
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,t di6Icil , você te~ uma avaliação muito obj etiva, po~ 

que.. alem ' de ~: e~ ~ovo -- não têm ne.m uma de.cada de lu 

FAMERJ 

aqui.. no Rio de Jane.~o ,...,- ele e. muito o-5.cilante. Vo 

c~ te.m mome.nto~ óo~te~, mome..nto~ de. ó~agilidade., ' de. 
~ecuo, 'de. d,(~pe~!l ão. Mui.ta~ A~~ocia,çoe~ de. Mo~ado 

~e~ a~ veze~ ' óicam d~!lmobilizada~, com di~e.to~ia~ 

ate. com mandato~ ve.ncidoll. Ve ~epente, e.m 6unção de 

um p~'ob,lema qualque.~ no óai~~o, ~e.ja um de~abame.nto 

que ~eduhdou em mo~tell ou ame.aça con~tante pa~a o~ 

mo~ado~e~, ~~ja : ate. uma a~vo~e t~adicional no bai~~o 
, ' 

que. vai ~e~ de~~ubadar a população ~e mobiliza nova 

mente., c~e.llce, lle agiianta; Então e. m~ito di6Zcil 
te~ uma avaliação , p~e..cilla quanto a i~~o. (thico 

Aiencar,) 

Inquirido sobre as razões dos insucessos, CHICO ALENCAR faz as 

seguintes observ~ções: 

Em p~ime.i~o luga~, a~ polZtica~ pública~ que ~e.mp~~ 

tende.m ' a joga~ cont~a a , oJÍ.ganização autônoma da papE:. 

laçãa, e tamb e.m ~a~a.mente ate.ndem ã.~ ~eivindicaçõ e~, 

mai~ ~e.ntida~. A~ pe.~ioa~ ã.~ ve.ze.~ ate. de~animam. 

c .. '.] E uma out~a /tazão ' e. a ideologia individuali~ 

ta, bUJtgue~a, que ê. a ' p~e.dominante na no~~a ~ocieda ' 

de" e que leva a~ p 'e~~oa~ a não ~ e. dedica~em a ' ativi 

dade.~ a~~ociativa~ ~ comuniti~ia~. A tele.vi~ão, irt 

clu~ive,que ê. o p~incipal veZculo de 60~mação de. 

con~ciência, ela nao e~timuLa como deve./tia e~~a~ ati 
vidadell, e ~e6o~ça 0-5. valo~e~ do individuali~ma, do 

, ' 

co ·n!lumi~mo. r~ ~o tudo p~ejudica o nOll~O t~abalho. 

(Chico Alencar) 

E, sobre o preparo polltico-social dos associados, CXJrT\enta CHICX> 

ALENCAR: 
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~~ . veze~, · a~ p~~~oa6 t[m uma mentalidade multo ime 
. . 

diati~ ta, de que~e~ ~e~olve~ logo o~ p~oblema~; de, 
. . . . 

c.om uma mobi..li. zaça.o, jã. c.onqui..6ta~ toda~ a~ vitô . . 

~ia.6. t um vIc.la que ex.i..6te, e uma deóo~ação. . E, 

mui.ta.6 yeze.6, tam6~m uma polltic.a e uma a~ividade 

que ~ muito 6. eUa em·. c.i.ma de êli.6 c.u~~à.6, que ê out~a 
de6o~maçao da no ~~ a t~adi.ção aI de o~ganização ~n 

c.lu.6~ve popula~. (Chico Alencar) 

NEY HELOU, por seu turno, aponta que a participação 

qu~ntitativa tem decrescldo ~uito na Associação que ele repre 
. . 

senta, observando que o pique máximo ocorreu nas eleições' de 

1982, e tamb~m foi acentuado na campanha pelas "Diretas". De . 

acordo com NEY HELOU, menos de 5% dos 1.000 associados encori 

tram-se realmente engaj ados nas ativida_des da entida·de. QUé!-!! 

do há uma situação mais emergente, aí sim um número maior de 

pessoas comparece is reuniões. Tratá-se de uma participação 

imatura, dependente; uma ' acomodaç·~o " enfim, Corroborando .0 

depoimento de Chico Alencar, NEY HELOU assim se manifesta no 

que se refere i perspectiva política: 

No à~pec.to do p~epa~o polZtic.o, entende-he que tam 

bêm não houve um t~ab~lho de mobilização ~ai~ eó! 
ti.vo. Nã.o houve um~ oc.upação · de e~paço mai.~ p~od~ 

:tiva. · E da pa~te do.6 mo~ado~e~, em ge~a.e., do~ a~ 

~oc.iado.6, ~ qu~ nao .6i ·c.hegou nunc.a a uma ~eal ~n 

c.o~po~aça.o do e~pl~ito da c.oi.6a. tima tend[nc.ia ~n 

divlduall~ta diante de uma tentativa · de movimento 

de. c.oletiVidade. E uma ~ltuação ~eal, Viante de 
unra · p~opo.6ta de l.ie 6o~tate.c.e~ c.oleti.vamente, a.i.nda 

p~edom~na uma tendênc..i.a indiv .tdLlal.i.t,t·a. [ •• • ] ·En 
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t~o, d~ a medida do de~p~epa~o, a nlvelde conduç~o 

do movimento, de/5~a vangua~da Que 60i heJtÔica. [ ••. ] 

'Vua~, t~ê.J.j peJ.jJ.joall levMam a A~~oci.açã.o , du~aYl.;(:e 

J.jei..6 melle~. Como exi~tem out~a~ AJ.j~óciaçõeJ.jde bapi 

)tO/.) ' vizinnoll Que 6echa~am .all po~ta~; Que lleja ' até. 

te~po~a~i.amente, eJ.jpe~a~J.je. Ma~ ~ue J.je depa~ou com 

a i.mpoJ.jJ.Si.6i.lidade de te~ duaJ.S, t~ê.J.j pe~~~aJ.j, pa~a 

toca~ o 6a~co (Ney Helou) 

Para tornar o quadro mais completo, cabe assinalar 

que GILBERTO e lRAIDES, por ·exemplo, ambos representantes de 

Associaç6e~ de Servidores Universitârios, reportam os suces~ 

sos recentes de suas entidades a lutas episódicas "f' espe<:a 1- . 

cas, como a deflagração e manutenção de greves mais ou menos 

prolongadas, a realização de um Congresso Interno (no. caso . da 

ASUERJ) e. a , eleição da Reitoria (no 'caso da ASUFRJ). GILBERTO 

denuncia uma acentuada desmobilização logo após tais eventos, 

e apresenta como' uma das causas da dificuldade de organização 

a red~zida disponibilidade de tempo por parte dos servidores 

para o exercício , de uma militância mais efetiva. lRAIDES, 

ressalvando qu.e pode estar sendo muito otimista, julga que 

sua Associação já teria superado o' problema de insuficiência 

de preparo político. ERNANI, de outra Associação de Servido 

res, dos CorrBios, considera sua.s atividades ainda muito inci 

pientes, dado que a .entidade · somente foi criada no corrente 

ano, 1985. ABDIAS, embora, seu depoimento não tenh.a 'sido pre 

servado devido aos problemas t~cnicos já mencionados, enfa·ti 

za as dificuldades inerentes ao movimento sindicalista como 

um todo no paIs. 
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Ã guisa de um fechamento menos sombrio para a carac 

terizaçâo de situaç~o presente dos movimentos populares, no 

que se refere à mobilização de seus membros e ao atingimento 

de seus objetivos ', parece oportuno transcrever· ainda mais d~s 

passagens de .depoimentos dos informantes. JOSt: FRANCISCO, em 

bora denunciando, como o fizeram também JORGE FLORENCIO e 

GILSON, uma perspectiva p~lítica distorcida muito frequente 

ao nível popular, conduz seus seguintes comentários a um im 

po.rtante desfecho assertivo: . 

A' que'/!J.t~o · da. ' pol1. . .ti..ca. e .6.uja.. 1.6..6.0 a. gen.te nem PE.. 
de co'n.dena.it o ' p'ovo .que tem e.6.-6a. v,[l.iã.o de polZ.ti.ca.. · 

E lõg,[co que ela. ê .to.ta.lmen.te e~~a.da.. PolZt,[ca. ê 
a.lgo mu,[.to ,[mpo ~.ta.n.te, m~,[.to -6ê~i.o • . Ma-6,po~ culpa. 

de'-6-6 e .t',[po de de60ll.ma,~ã.o, p~ã.t,[ca.da. po~ e.6.-6a.-6 a,-u.-tE.. 

~i.da.de-6, que começa.m a. u.ti.l,[za.~ · o-6 -6eu.6. p~,[v'[lê-

g,[O.6., a. -6ua.p~õp~,[a.. a.u.t0'~4da.de, em bene{lc,[o P~E.. · 

p~,[o, pa~a. ex~~ce~ o pode~ de con.t~ole, leva. a. que 
o povo gene~a.li..ze e ~a.-6Ae a. conl.i'[de~a.~ uma. cO,[.6.a. 

~u,[m; qua.ndo, na. ~ea.li.da.de, ê jU.6..ta.mente a. polZ.t,[ 

ca. que pode~â l,[be~.tâ-lo. (José Francisco) 

Finalmente, FERREIRINHA descortina aspectos poslti 

vos, traduzíveis em termos pOlitico-econômicos, da atuação de 

sua entidade: 

Ago~a" do pon~o de vi..~.ta. a.-6.6.I..m pO.6.i..ti.vo, eu a.cho 

que ja ~ . ,[mpo~ta.nte que hoje uma. ~n-6.t'[.tu,[çã.o , como o 
CEVAC, e ou.t~~1.i que el.i.tã.o ne~l.ie ~a.mo, · conl.ii..ga. dtd'[ 

ca.~ o l.ieu. el.i60~ço .tota.l pa.~a. chega.~ a..te a.OI.i .t~dba. 
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lhadofLe.l.>. Che.gafL, a. 9 e.nte. . vai .tá. pafLa o Óa..ifLfLO, a 

ge.nte. va.i lã. pe..fLtO da.. Óá.ófLica, · a, ge.nte. vai lá. na c..i 

dade.. [ ••• ] Entã·o e.J.:,-:S e.. e: um. tfLaóalho pOl.>it1.v·o; e. o 

fLe.1.> ultado te.m .6ido pOl.>itivo de.ntfLo de.l.>.6 aI.> c..o ndi

ç.o e.-:s. Eu adio qu.e. nól.> vamo/':' c..he.gafL a dafL pal.>.6ol.> .i.m 

pOfLtant~.6 ndl.> pfL5ximol.> anal.>, inc..lul.>.i.ve. de. c..onl.>e.guifL 

mul.tiplic..afL a qualidade. de. quadfLO.6 · de militante.1.> que. 

n51.> te.mol.>'· hoi.e.: Ente.ndime.nto pafLa e.nófLe.ntafL OI.> PE: 
tfLÕe.I.>., que. e.l.>tão muita óe.m pfLe.pafLadol.>, têm muita -<..n 

6ofLmaç.ão. (Ferreirinha) 

o que JOS~ · FRANCISCO e FERREIRINHA estão enfati·zari 

do nestes trechos de· seus depoimentos é a necessidade, respe~ 

tivamente, .de e.l.>tl~ulol.> fLe.6ofLç.adofLe.1.> (parafortaiecer o eng~ 

jamento político) e e.l.>tlmulol.> dil.>c..fLiminativol.> (para · oiienta~ 

a ação contracoritroladora eficaz). Como já foi notado antes, 

á CafLtilha de. CbntfLac..ontfLole. Soc..ial, para se mostrar realmen 

te Gtil ao~ esforços desenvolvidos pel~s entidades populares 

progres~istas e democratizantes da vida · s6cio~político~econa-

mica brasileira, deve prover estimulos verbais de. amb~s os 
. . 

tipos - reforçadores · e discrüninativos. Chega-se assim às 

Gl timas, . e seguramente. mais importantes, avaliações solicita 

das no questionário objetivo, quais sejam, "a utilidade pote!! 

cial .da Cartilha para tornar mais eficazes as atividades de . 

senvolvidas pelas entidades" e "o interesse dessas entidades 

em explorá-la mais amplamente como instrumento experimental 

de educação. política popular".. Nesses ítens, as distribui-

ções dos julgamentos glo.bais .dos informantes tendem para uma 
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espécie de "curva normal" r porém com, alguma assimetria no sen 

tido da ' favorabilidade, e mais acentuada no que se refere ... 
a 

"utilidade da Cartilha " • Na verdade, a utilidade de alguma 

coisa e o interesse por ela (desde que se a necessite) -sao 

praticamente a mesma questão. , Uma conjectura plausível é a 

de que, constituindo-se das ultimas perguntas diretas do que~ 

, tionário, a dis.tribuição dos julg<;UITentos nessa "única" ques 

tão seja uma espécie de resultante das avaliações muito posi 

tivas quanto à seriedade da Cartilha e sua compatibilidadeoam 

os objetivos das entidades e das avaliações mais negativas quan 

to à possibilidade' de compreensao do texto e sua 'capacidade 

mobilizadora. 

Considerando a precária situação ' atual das entida 

des colaboradoras no que se refere às suas próprias capacida ' 

des de mobilizaç~o, cabe esclarecer no momento, antes de ,abor 

dar mais extensamente a questão-síntese da utilidade/interes-

se da Ca:rtilha, que este inst'rumento didático por si so, como 

qualquer ma'terial escrito do gênero, realmente pouco ' poderia 

fazer na ausência de con~ingências extrínsecas de reforço so 

cial que assegurassem pelo menos o início da sua leitura~ Vis 

to que as entidad~s encontram, como apontaram diversos infor 

mantes, dificuldades ex tremas em promover comportamentos ver 

bais sistemáticos por parte de seus associados no sentido do 

estudo de quaisquer textos informativos, torna-se válido es'pe 

cular que a avaliaç,ão, da reduzi,da, capacidade mobilizadora da 

Cartilha talvez constitu'a, pelo menos em parte, um reflexo da 
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própria consciência dos lideres e militantes quanto ã instabi 

lidade do .processo de mobilização. como um todo em suas respec 

tivas entidades. Não se trata aqui, convém frisar, de arran 

jar uma justificativa ad hae para o "fraco potenoial mobiliza 

dor da Carti.lha" .. Simplesmente, constata-se o fato de que, 

se os leitores · a que ela se destina não forem induzidos de aI 

gum modo a sequer abri-l~, não se expondo portanto aos estimu 

los verbais que a comp6em,' estes não poderão mesmo produzir 

nenhum dos efeitos comportamentias propostos "em 

Esta é uma limitação, plenamente admitida, de uma "tecnologia 

do . comportamento " ' que se apoia exclusivamente sobre a estimu 

lação verbal'. Os seguintes depoimentos de ' alguns dos . infor 

mantes sao vigorosamente ilustrativos desse estado de coisas: 

NEY HELOU ~ ' N~o: N~o. N~o v~o le.lt. Nã.o v~o le.lt. E a.6 e.xee. 

çoe..6 QUe. houve.1t de..6.6a op~nião ge.ltal de. QUe. n~o vao ' 

·le.lt; que.1t d~~e.It, 0.6 QUe. l~lt~o, v~o .6e. inte.lte..6~aK na 

me.dida e.m QUe. te.nham alguma paltt~eipaç~o polltiea 
eom . ante.ltiolt, ou QUe. te.nham tido algum eontaeto 

qualQue.1t tipo de. movime.nto de. oltganizaç~o 

Ve.ve.It~O .6e. inte.lte..6.6alt a palttilt de. alguma 

.6oeial. 

· te.ndêneia 

de. ~ilit~neia de. movime.nto .6oe~al. 

No entanto, o mesmo informante que faz essa afirmação negati 

va assim tão ,enfática (e bastante realista, convenha-se) for 
I 

nece um depoimento bem distinto quando se refere ã influência 

do texto sobre si prõprio, . que por qualquer razão -- disposi-

ção pessoa~ já fixada para o comportamento de leitura de in 

formações "novas", desejo de colaborar 'com a equipe de pesqü!: 
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sa, etc -.- chegara a com"eçar a lê-lo. Além disso , .NEY HELOU 

, prevê a ocorrência de um efeito semelhante em outras pessoas· 

que também o leiam: 

V e.J.j d e. o pltim e.i.fto ca.p1.tulo que. me. . d e.'.6 p e.itto u a..6.6 im um 

movime.nto CIte.4ce.nte.. E, e.u me. ide.nti.6o com o 1te.6e. 

Ite.nci.a.l. [ .•. ] E.6tã. be.m de..6e.nvolvi.do o a..6.6unto, e. 

te.m uma. nua.nce. de. uma. pItOpO.6ta. conte..6ta.dolta.. Que.1t 
d1.ze.lt, pOIt e.J.jta.1t óe.m de..6e.nvolvi.do e. pOIt pa..6.6a.1t um 

, . 

.6e.ntime.nto de. que. a. pa.lttllt da.qui .6e. pode.ltã. conte./.)-

ta.It, 1..6.60 va.l e.ncontlta.1t ide.nti.6ica.ção no movime.nto 

de. toda..6 a..6 ,pe..640a..6. (Ney Helou) 

o problema em si ' de induzir os associados, ou os 
, 

membros de urna categoria social · ou de um segmento populacio-

nal, à leitura da Cartilha -- desde, é claro, que tornada in 

telectualmente mais acessível e graficamente mais convidati-

va -- não é diferente do (ou mesmo, inclui-se no) problema 

mais geral de obter adesões aomovimentb corno um todo. Os mi 

litantes experimentaqos sabem bastante bem corno fazê-~o; com 
, ' 

paciência, falando aos interesses mais imediatos da pessoa a 

ser recrutada, e ~ssim, por diante. JAIME, por exemplo, di 

conta sinceramente dessa necessidade de se empregar de início 

apelos não exatamente consistentes com a essência da proposta , 

da entidade: ' 

Aq ui. no ' ~io de. J a.ne.i.lto, pOIt e.x e.mplo , . muita..6 V e.z e..6 

você: te.mque. ga.nha.1l. um compa.nhe.i.lto pela. polZti.ca. pa. 
Ita. ele. entlta.1t de. .6E~io, pa.ltd ele. 4indica.llza.lt; e ~u 



t~a pa~te ent~a pela que~tão da a~~i~têneia ... den 

ta~ia, ••. o ~ind·1.ea.to a.lj~L&teneiali~ta. (Jaime) 

E BOLA, com plena consciência da dificuldade da tarefa, ex em 

plifica a virtude da paciência: 

A luta do movimento popula~ ê uma luta qua~e que in 

gl5~1.a, pO~Que voe[ luta eont~a o eapiial. [ ... ] 
[E tol~ o ·ea~a que~e~ 9anha~ 10.000 pe~~oa.~ num 

di.a; ... p~eó.[~o ganha~ quat~o ... (Bola) 

GILBERTO, .por seu turno, após comentar que no trabalho de mo 

bilização "o agente tem que perceber as necessidades reais 

dessa comunidade, senão ela não vai responder", faz as segui~ 

tes observações acerca da dependência que o emprego inicial 

da Cartilha se ~ncontra em ~elação ã dinãmica pr6pria de cad~ ' 

movimento e ' de coma posteriormente, e gradativamente, , ela 

pode vir a influir nessa dinãmica: 

Eu aeho o ~eguinte. A~ pe~~oa~ têm eon~eiên~ia d~ 

o'p~e~~ão, pO~Que ela~ vivem e~~a op~e~~ão. E qu~ 

~em óoh.ma~, bLt~eam óo~ma~ ' a~ mai~ dive~~a~ pa~a ten 

ta~ ~~eapa~ de~~e eont~ole. Que ela~ não' têm ela~o 

eomo ~e da ' e~~e eont~ole, ma~ ~abem que ~ão eont~!!.. 

lada~. Então, o eont~ae6~t~ole, ele ê óundamental. 
A~ pe~~oalj bu~eam o eont~aeont~ole na ~eligião; qu~ 

d1.z'i~, _at~avê<s , de algo- ma1.~ 6o~te., E dive~~a~ óo~ 

mal} de eont~aeont4ole, Que~ dize~, po~ i~~o eu 
' adio qu.e <se a eoi.&a eôem eoloeada [ ••• ] E.t.S.6a ap'o! 

tila po~ ~i:. iõ, ~la rtá.ovai 6aze~ muita' eoi.~a. E 
1:mpo~tante., 'na medi.~a em qu.e haja uma p~ã:t'1.ea de. 

eont~aeont~ole, e.m que. alj pe.lj~o<s po~~am eompa~aJt., 
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~on6~onta~, e44a teo~~a ~om a p~ãt~~a Que ela~ e~te 

jam v~vendo. Entã.o, eu adio que na m e d~da em . . qtte 

'a p'~ã.t~~a vã. a~o nt'e ~endo, a 9 ente vã. ~o n.fJ egui.ndo e! 

paco~, vã. ~o n6 eguindo melho~e~ ~ondi.c5 e~, pa~a n5~ 

me~mo-.5, ~ e~v~do~e-.5, e6~ a idê.i.a do ~o~a~o~ole va~ 

~e to~nando ~ada ve z mai~ ~la~a. E ele~ vão pe~~~ 

bendo 1-.5-.50. (Gilberto) 

E, em outra · parte da 'sua entrevista, porém corno que em conclu 

são à passagem precedente, GILBERTO afirma convictamente: 

Eu tenho ~e~teza . . Eu tenho ~e~teza, Que ~e ~ .e ~on 

. ~egue pa~~a~ bem o ~onteado da apo~t~la, ... Eu nao 

tenho ~d~~a de que 6o~ma i~~o ~e~i.a ap~ove~tado, 

ma.6 eu nao tenho dú.v~da de qU.e .6,?~~a ap~ove~tado . . 

(Gilberto) 

A possibilidade concreta de que as massas popula-

res, a cujo serviço ~e encontram as . entidade~ aqui focaliza 

das, dêem à Cartilha o necessário crédito inicial de confian 

ça para. que s~us estímulos verbais tenham alguma chance de vir 

a controlar (fortalecer e orientqr) seus próprios comportameg 

tos é antevista, através de ainda um outro tipo de argumenta-

çao, por JORGE FLORENCIO: 

Eu ~~ho que ~ Uma ~oI...~a nova. [ ..• ] Ago~a, eu ac..ho 

que dent~o de uma g~anae ma~.6a, ••• Eu a~ho que p~ 

de .&e~ uma ~oI...J.ja mu~to bem a~e~ia, mu~to bem d.~~~u . . 

.t~da, po~q ue hoje. uma g~ande pMte da po pulacã.o. não 

e..6tã.6 e~hada a .d~~ ~U4~ ão ., nã.o ., F~~a ~ompli~ado Quan 

do vo~i tem pe460a~ . que jã. e4tíio, ..• Quando l~, ou 



406 

quando va.-<.. di~c..u.t,{jt, • ".e..te. . jâ. .te.va· uma c..onc..e.pç.ao 

óe.c..hada. [ .. ~J E.te. jã. vai paJta c..on.tJto.taJt. (Jorge 

Florencio) 

Tal predição parece, a propósito, muito bem confirmada em um 

depoimento absolutament~ sincero, de quem partiu para a leitu 

ra da Cartilha dessa forma aberta às novas idéias, como pr~ 

porcionado por GILSON: 

o c..on.tJto.te., e.u ac..he.i .tão in.te.Jte.~~an.te. na CaJt.ti.tha, 

poJtqu.e. Eng~aç.ado, a.t~ a ge.n.te. que. a~ ve.ze.~ pe.n 

~a .que. .te.m uma •.. . Que. e.~.tá ~abe.ndo ' mai~ do que. a~ 

pe.~~oa~, que. ' e. mai~ dióZc..i.t de. ~e.Jt c..on.tJto.tado; ma~ 

me.~mo ' a~~i~ agen.te. , ~e.nle. que. i c..on.tJto.tado, pe..to p~ . 

de.Jt do gove.Jtno, e. pe..to pode.Jt e.c..on5mic..o .tamb~~. 

a que.~.tão de. voc..ê iJt .tJtaba..thaJt e. ganhaJt aq.ui.to 

r;. 

me.~ 

mo ' que. vão pagaJt. [ .•• ] E , e.u- me. ~in.to, me.~mo ac..ha.!!;. 

do · que. .te.nho uma c..'on~ c..iênc..ia po.tZ.tic..a Jtazoáve..t, me. 

,~in.to c..on.tJto.tado. Voc..ê ~a,i .te.ndo a CaJt.ti.tha, , e. 

voc..ê c..he.ga a uma c..onc...tu.~ão , que. voc..e. e. c..on.tJto.tadó, 

[. .. J I~~o aZ, e.u ac..ho que. e.~.tá mui.to bom, mui-to 

be.m , c..o.toc..ado. (Gilson) 

O mais importante, portanto, face ao que vem , de ser 
, , 

considerado acerca das pré-condições sociais -- arranjo das 

adequadas contingências extrínsecas de ' reforço pelas entida 

des populare9 -- é a pro~ução dos efeitos reforçadores (ou mo 

bilizadores, se se preferir) e discriminativos (ou i'nformati 

vos, em termos mais, genéricos) intrínsecos à Cartilha de ' Con 

tracontrole Social ', Em outras palavras, o que importa para 

, ' 
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concluir sobre a apiicabilidade socialmente relevante do beha 

viorismo radical, sob a forma da Cartilha em foco, é, à parte 

o grau de inteligibilidade, s~a utilidade potencial para a 

orienta~~o do exercI cio do contracontrole e para a 

da persist~ncia de tai~ esforços . . . 

garantia 

Um compone nte espec~al dessa segunda funç~o -- per-

sistência do comportamento de contracontrole -- e que respog 

de em parte até pelo seu desencadeamento, ou seja, o papel m~ 

bi·lizÇldor parcial .que lhe cabe, é o que se chamou no projeto 

original d~ "aceitabilidade afetiva". Se, por um lado, a in 

dução à leitura da Cartilha q.eve 'ser deixada a cargo das mil! 

tâncias já organizadas, por outro lado, o prosseguimento do 

seu estudo ~epende basicamente de que suas proposições sejam .. 

aceitáveis,ou não rejeitáveis liminarmente, por parte da p~ 

pulação-alvo. Assim, por exemplo; o. último dos 

transcritos, de GILSON, indica a boa aceitaç~o em 

depoimentos 

' de uma das mais controvertidas questões abordadas na Carti-

lha a noção d~ que o comportamento humano se encontre sem 

pre sob cont~ole do ambiente, notadamente social. Parece, 

portanto, oportuno proceder agora à necessária verificação de 

como outros informantes consJ..deram que os associados de suas 

entidades receberiam essa proposição (complementando eventual 

mente tais respostas com obse-rvações subsequentes ., que pare 

çam indissociáveis das primeiras): 

JAIME -- Ac..ho qu.e. do modo c..omo ê aplte..6e.ntado na apo.6t.i.la -e. 
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co~~eto. [ .. J E uma col~a que j~ e~t~ no dia a 

dia, e a~ pe~~oa~ jã ·têm e~~a noção, a~~lm do ~en~o 

comum; ... e hece~~~~lo v~ci ~e adapta~ pa~a . ~ob~e 

vlve~. I~~o ê. uma noçã.o que acho que. ê.muito ' p~!!: 

~ente~ multo e~palhada atê.. Atê. ce~to ponto, em al 

9un~ luga~e~ a~~lm, ' vl~ta como um compo~tamento que: 

a vida e a~~lm me~mo, d vida ê. e~~~; então,voc~ 

tem que ~e aco~tuma~com e~~a vida . 

. E, perguntado o que ele próprio achava da afirmação, diz 

JAIME: 

. ·Co~~eto., nao ê.? Pa~a a gente, eu acho que o . óund~ 

mental e t~an~60~m~ l~~o, que ê. o que ele vai t~a 

ta~ na ~egunda . pa~te [o cont~acont~ol~ (Jaime) 

ADILSON - Eu acho que a p~lmel~a col~a. que a gente ~e'nte e a · 

d~cepçio; ólca um· pouco dicepclonado, e .tambê.~ um 

pouco ... A~ pe~~oa~, ao con~tata~em l~~o, cau~a a~ 

61m uma ~e~tadecepção, e uma' ce~ta ... Eu acho que 

l~60 ê. natu~al: quando voc~ ~e decepciona com alg~ 

ma col~a, d~ vontade de vo~~ tenta~ muda~ l~io; ten . 

t~~ ~eve~te~ l~~o. Po~eximplo, ~e voc~ e~~~ 6t 

6entlndo cont~olado, dt ~epente ólca mal6 ' cla~o p~ 

~a voc~ que pa~6oua vida lntel~a cont~olado. Eu 
acho que de~pe~ta em voce a vontade de ... E o con 

t~acont~ole, que ele 6alà aZo 

r 

IRA1DES - Acho que dl61cilmente aLI pe.6.~ oa6 LI e ~ entem co nóo~tã. 
.vei.6. ' em acha~ qu~ qualque~ ~eação dela~ .6.eja p~odu 

~o de um cont~ol~. E acho que a.6. p~.6..6.oa~ não ve 
Jr,lam l~~o com mu.lta t~anqullldade; nao. Q.ue.ôtlonE:, 

~i.am L6~0 - ' "Po~ qu.e tudo ê. p~oduto de algum con
t~ole que e.6.t~ po~ det~~~?". 
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Não obstante, pouco depoís em SUa entrevista, face à pergunta 

de se os leitores veriam nas interpretaç5es da Cartilha algo 

como uma descrição de suas ' próprias vidas e de como elas sao 

controladas em v&rios níveis, IRAIDES r~sponde. o seguinte: 

' Ah~ Sim, ~em d~vlda alguma. Sem d~vlda alguma. 

Ac.ho -qu.e ~eJtla, . . .. Exatamente pelo que eu c.oloquel 

ante~ paJta voc.~, da~ pe~4oa~ n~o veJtem l~hO urna ~1 

tua~~o t~o tJtanqullae c.onfioJttâvel, ê que Jte~poYl.de 

ã hua peJtgunta. A~ pe~~oa~ veJtlam toda e~~a c.onc.e~ 

tua~~o d~ c.ol~~~ c.Qmo urna tentativa de c.aJtac.teJtlza

~~o da~ ~ua~vlda~, ~lm. PeJtc.ebeJt~am~ tJtanqullame~ 

te.. (Iraídes) 

JORGE FLORENCIO - SeJtla urna de~c.obeJtta nova, e g.eJtaJtla multa 

dl.~c.u~~ ·~o, pOJtque voc.e ·vlve na ~oc.ledade onde l~~o 

'ê .multo pJtehente;e a~ pe~~oa~ Yl.~O peJtc.ebem. Eu 

.ac.ho que ê urna c.ol~a at~ ~ec.e~~ âJtla, [, .. ] QueJt . d~ . 

zeJt, eu ac.ho que ~eJtla . alg6 lnteJte~~antl~~~mo avan 

~aJt ne~~a peJt~pec.tlva. 

CHICO ALENCAR çu ac.ho que Jtec.ebeJtlam c.om de~c.onnlan~a, pO~ . 

qu~ a~ pe~~oa~, ~obJtetudo do movimento c.omunltáJtlo, 

e' eu e~tou fialando ~ .empJte pen~ando nelah, el'a~ vao · 
. adqulJtlndd urna gJtande no~ão de que ela~ hão aut5no 

mah, de que ela~ ~ão lndependente~, que ela~ e~tão 

c.on~tJtulndo o ~eu de~tlno; que há um dado de vonta 
de ' pJtôpJtla, de ' c.Jte4c.lmento de c.on~c.lênc.la, de auto ' 

c.on4c.l.~nc.la, multo impoJttante aI. E, de Jtepente, 
c.omo tudo ~e ixpllc.~ pelo6 c.ondlc.ionamento~, pel06 

c.ompoJtt·ament06 que.. Jte<spondem a deteJtmlnada.s 61tua

~;e6, paJtec.e iue 06 pJtÔpJtlo6 ~ujeltoh da hl~tôJtla 



410 

~e ~entlnlam melo rnlnlmlzado~ ou melo domlnado~ po~ 

60~ça~ lncontnol~vel~. E l~~o ~ p~~~irno, ~e 6o~ en 
tendi.do a~~i.m~ 

BOLÀ - Re~l~têné.la, eU. acnedlto que vai haven. Corno tudo 

o que ~e 61zen de novo, ~empne have~a urna ~e~l~tên 

objetivo 
de caln co~o mam~o com aç~ean, eu acho que nao ~e 

' ~la v~lldo. ' Acho que o go~to~o vai ~e~ a ~e~l~tên 

ela, que ~ pana lnclu~lve você ~e ap~o6undan mal~ 

e a~ pe~~oa~ tamb~m pen~anem mal~. Eu ac~edlto que 

vai have~ ~e~l~tênela. Quando você 6ala que o ea~a 
~ eontn'olado, nlngu~m, meJ.,mo aquele que tem ' con~-, 

ciência que ~, ele n~o quen que diga. [ ... ] Agonà." 

que. tem que dlzen pa~a ele qu'e ele ~ con.t.~olado" 

tem que dizen. Agona, corno a gente valdlze~, e 
que eu digo a 9 ente vai e~ eO,lhendo exemplo~' . ' Eu. 

~ou multo do exemplo. C:.] Quen dlzen, ent~o, eu 
a~ho que a ~e~l~têncla, ... vai haven ~e~l~têncla. 
I ~~ o aI J1~O vai ~ en chegliJr. e ... Que~la eu que, vo cê 
joga~~'e l~~o, ... que aI o povo j~ e~tava totalmen
te eon~elentlzado. 

FERREIRINHA - Acho que l~~o e o mal~ ela~o que tem. , Eu já. ti 

ve opontunldade de ' debaten e~~e a~~unto, e eu acho 

que ~ t~o evidente. O p~oblema e que a~ pe~~oa~ 

n~o têm con~clêncla dl~~o. Po~ l~~o ~ que eu vejo 
o p/l .. pel lmpontante .•. Po~ exemplo, ho j e ' a onganlza 

I • 

ç~o do 'tnabalho, numaemp~e~a, ela. ~ t~o b~utal; o 
, eont~ole,de~de manea~ o ca~t~o at~ a ~alda. E o 

indivIduo lã ~ rn~l~ urna peça dent~o daquela eng~en~ 
gem o~g;inlea, que e: a e~t~u:tu~a de uma 6ãbJtiea, ' que 

o 6atodo o pe~~~lo, ' ou um ban,câ.~-i.o, .6 ej a quem 6o~, 
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de~~obn~n, quando ele toman ~on~~~ên~~a, t~ven ~on 

d~çõe~ de ~~tuan-~e ~obne o que ~ a ongan~zação do 

tnabalho hoje. t uma ~bi~a honnZvel, tennZvei;quen 

dizen, ~ de uma dom~nação tennZvel, ~ de uma expl~ 

nação ... Vo~ê age de 60nma ~n~on~~~ente, pnat~~a

mente. [ .. .J t vendade que nô~ ~omo~ pnoduto ' do 

me~o, nô~ ~omo~ pnoduto da ~o~~edadej e ~~~o ~e ne 
ólete no nZvel ma~~ genal ~omo no nZvel ma~~ pant~ 

~ula~: pon exemplo, dentno de uma empne~a, depo~~ 

pode dan o exemplo de uma e~~ola. Quen d~zen, a 

gente ~ pnoduto daqu~lo al~. E eu a~ho que que~t~~ 

nan ~obne e~~e a~~unto ~ uma ~o~~a mu~to 
te. 

~mponta!! 

Em resumo, o que qs ~ilitantes que colaboraram no , 

presente estudo informam -- e isto inclui também aqueles 'cu 

jos depoimentos espscIficos deixaram de ser agora transcritqs ' 

(porque já o . fora.m em out.r:a parte ou porque mostravam-se re 

dundantes em relação aos que acabam de ser reproduzidos) -- é 

que, embora a aceitação por parte da população-alvo do "fato 

de que seus comportamentos se .encontram sempre sob controle . . 

ambiental" não deva ser muito tranquila, o t~atamento dessà 

questão pela Cartilha é importante e necessário . . ~ claro que 

uns poucos informantes -- como, por exemplO, CHICO ALENCAR e 

lRAloES -- manifestaram uma opinião oposta, porém basicamente 

colocada em termos de seus respectivos posicionamentos teóri 

cos ou filosóficos próprios. 

Com efeito, virtualmente todos os informantes con-

sideraram, a exemplo do que se evidenciou no depoimento de 
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lRA1DES, que as pessoas .seguramente veriam nas interpretações ' 

propostas na Cartilha "algo como uma descrição. de suas pró 

prias vidas e de como elas $~cr c6ntroladas em vãrios nrv~is". 

Esta constituia, a rigor, uma das principais expectativas so 

bre as quais o autor da Cartilha baseava a pretendida capac!. 

dade reforçadora do texto. Dizendo de outra maneira, -supos-se 

que uma alta probabilidade de au~0-~e60~ço, capaz de respo~ 

der pelo prosseguimento do comportamento·.de leitura da Carti 

lha, estaria assegurada pelo inevitável -- antes apenas supo~ 

to, mas agora confirmado pelos informantes -- reconhecimento, 

por parte do leitor a que se destina, de uma estreita corres 

pond~ncia entre o que se descrevi~ no texto e a ·sua própria 

condição social concreta. O seguinte depoimento de - GILSON 

ilustra, de forma bastante sintomãtica, tal efeito reforça-

dor, ao mesmo tempo em que evidencia a falta que uma provid~~ 

cia como essa fez para o comportamento .de ler os primeiros 

dois Capítulo da Cartilha: 

o Capl~ulo 111, n~o~? E ~l Que começa a &ala~ da4 
coi4a4 - mai~ p~~~icaA, ' Que acon~ecem ~ealmen~e, 

Sob~e a agência educacional, 4ob~e o p~oblema da 

habi~aç~o, do p~oblema da g~eve, anali4ando o pode~ 
gove~namen~al e o pode~ eco-nômico. 1440 chama a 
a~enç~o da pe440a, Ago~a, e44e negócio ... 4ob~e _ 

con~~ole, no inIcia 'o' [ •. J 
Olha, eu acha que eA4e irilcio aI nio. deve~i~ nem 

teIL, .. .• pOILQue. ele vem 6ala~ melholL, maii cla~am ·e.n 

~e, lã. a~~ã.A. Você começa 6alando J.iob~e 6a~oA,4o 

bILe con~~ole, _ con~lLácon.tlLole, va~iã.vei4, e e44e ne-
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g5eio todó. Ma6, voe~ vai eitan i66o · l~dentno, 

quando voei eomeca . a 6ala~ di eontnaeontnole. AI 

chama a atenc~o do ea~a. Voe~ podia j~ eomecan 6~ 

lando di~6o que 0ae~ e6t~ 6alando. 1660 ~ a minha 

maneina de ven. Po~que eu tamb~m nao li a66im t~o 

N~o anali~ ei tanto , (Gilson) 

Uma outra importante suposição quanto ao poder refo~ 

çador da Cartilha, inclusive para o comportamento politico-as-

sociativo concreto, que ~eio a ser confirmada pelos informan 

te·~, ê representada: pelo . fato de oproprio texto, que descreve 

ra aquelas condições sociai.s insatisfatórias como resultado de 

procedimentos de controle, sristentai consistentemente a plaus! 

bilidade de sua superação através da ação contra.controladora • . -

Além dos dep·oimen·tos nesse sentido j á ~provei tados na presente 
. . 

seção, mais alguns do gênero parecem suficientes para demons 

trar a ocorrência. de tal . efeito reforçador como originalmente 

pretendido. Prosseguindo, pois, .com GILSON~ 

Eu acho que a eoi6a eomeca a 6iean melhon quando eld 

[~Can~ilh~ eomeca a 6alan ~e eontnaeontnole; como 
~ q'ue a gente 6az ·pana neehacan e66a6 eoi6a6 · que v.(. 
vem ineo~neta6, do p~tn~o e do gove~no, da6 
et.e. (Gil son) 

Ante as perguntas relativas ao Capítulo IV, sobre "as possibi· 

lidades de contracontrole :;;octal" ...,....... quais sejam, "Você acha 

que há. alguma utt.1idade em se pensar o cxmtracxmtrole comO sen 

do também uma forma de controle ... ? 'te "Como você acha que os 
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leitores receberiam essa idêia e a de que o contracontrole 
~ 

e 

uma necessidade absoluta para a construção de uma sociedade 

justa e democrâtica?" ERNANI assim se manifesta: 

AQho que pode~ia ~e~ po~itivo, na medida em que ' pod~ 

~i~ e~timula-lo a, at~ at~av~~ de~~a Qon~~ataç~o, ... 

a bUf.jQa~ óo~ma.6 de ~eaçã.o a i~~o aI. [. .. ] Pode óo!!:. 
taleQe~ at~ a que~tã.o do Qont~aQont~ole, na medida 

. em que VOQê . va~ ~eagi~ a ef.j~e tipo de Qon~tataç~o. 

AQho que, na medida em que .6e de~tina a pe.6f.joa~ que 

vivem f.job Qondiç~e~ de~p~ivilegiada.6, aQho que ab~e- , 

~e uma maio~ pe~f.jpeQtiva; ' mo~t~a-~e que tem .6alda, ' 

tem .6al~a pa~a ef.jf.ja ~itua~~o de explo~aç~o em q~e 

no.6 vivemo.6. [ .. .], dando in~t~umento~ pa~a ~ev.e~ 
(Ernani) 

ABDIAS --o Sim, o, Qont~aQont~ole ê. ' tamb'ê.m uma óo~ma de c.on;t~o-' 

l~, po~que ele anula o Qont~ole. S~o dua~ Ó o~ça~, 

que vêm um~ po~ dent~o da out~a; e o ~e~ultaao ê. a 
, " 

Qo~~eR.:aç~o de óo~ça~ de Qada uma del,all, de quem exe~ 

~e o Qont~ol~ e de quem ' exe~Qe o Qont~aQont~ole. Eu 

~Qho q~e a modióiQaç~o, ela llt da dent~o da Qa~~el4 

ç~o de " óo~ça~. 

JAIME ---- fi av e~ia utilidade, ~im. Po~ ex e.mplo, a gente ó o~ma 
Uma QOmi4~ã.O de óab~iQa; ' ela modióiQa toda a ~elaç~o 
de Qont/i.ole que. a emp~e~a :tem ~ob~e o~ t~abalh ,'1do- . 

/f.el , ,.", maf.i ela vai ;t~ ' que Q~ia~ urna nova óo~ma. 
i 
I 

E, qu~nto ã recepçao da id~La por ,parte dos leitores, diz 

JAIME: "De' acordo, tranquilo"., 
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NEY HELOU - T ill.ando ' o ~.!:J :Éej1..e.õti.po do tVl.rno [c.o ntl1..o.t~J ••• Qu.~11.. 
diz~l1.., till.ando O .6e.n.6o· c.omu.rn do t~l1..mo: "qu.ando.6~ na 
.ta ~rn gov ·~I1..~O, ~oi c.o~.tl1..a; qu.ando ~~ na.ta ~m c.ontI1..O-

" .e.~, c.u.'(;dado'~ UrnaJ.J ê.l1..i~ . d~' c.o-t!:J a!:J qu.~ Oc.ô digo . v Vt 

ba.t d~.t~l1..mina ja u.ma pl1..~di~po!:Jiç~o~ POI1.. u.rna pal1..t~, 

u.rna c.arnada valpod~l1..l1..~agil1.. c.~rn ~!:J!:Jd vi!:J~o; ~!:Jt~ ' ~~ 
pl1..opondo u.rna c.oi~a d~moc.l1..atizant~, ma!:J !:J~ qu.~11.. c.on 

. . 
tl1..o.ta~. Agoll.a, ~u. ~c.ho qu.~ a rnaiol1..ia vai ~nt~nd~11.. 

qu.~ i~.6o . naz pal1..t~ da pl1..opl1..ia dinâmic.a da ·.rnu.danç'a. 

[ ... ] 
t, ~4!:J~ c.onc.~ito [c.ontl1..ac.ontl1..o.e.~] ~!:Jt~ rn~no!:J, varno!:J 

diz ~11.. a!:J~ irn, rn e.no!:J . • •• dú.bio. N~o ~ qu.~ o ant~l1..iol1.. 

.6~ja dú.bio, ~a~ n~o i~m n~nhu.m t~l1..mo ~u.~ pl1..ovoqu.~ ' 
. u.ina Jt~aç~o· cl ··pJiioll.i. Contl1..ac.ontl1..o.e.~ é u.rn t~l1..mo rnaL6 

, . , 

ac.~it~ do qu.~ ' c.~ntll.o.e.~; pUl1..qu.~ a!:J p~!:J!:Joa!:J ~!:Jt~o !:Ju.b 

rn~tida!:J ao c.ontl1..o.e.~, ~nt~o ~.e.a!:J têm u.rna · aV~I1..!:J~o a 

~~11.. c.ontl1..o.e.adol1..a!:J, u.rna c.il1..ta aV~I1..!:J~o . ~ tarnbé~!:J~ c.a 
.e.o~al1..~m · · no pap~.e. d~ c.o~tl1..o.e.adol1..a!:J. · Contl1..ac.ontl1..ot~do 
11..4, nao; "0 "~!:Jtou. me. d~6~nd~ndo"o Qu.~11.. diz~l1.., ~u. 

t!:Jtou. pal1..tindodb t~l1..rno ~~!:Jmo, do VOc.~&u..e.o~ 

' FERREIRINHA - . Pod~ t~11.. u.ti.e.idad~. I!:J!:JO também ~u. c.apt~ib~o 

I~!:JO aZ ~ u.ma pal1..t~ irnpol1..tdnt~. I!:J!:JO ~!:Jt~ mu.ito .e.L 

gado aõ nO!:J!:Jo tl1..aba.e.ho, ~!:J!:Ja qu.~!:Jt~o do c.ontl1..ac.ontl1..~ 

.e.~o · O.e.ha, ~u. ac.ho qu.~ a pl1..im~il1..a aç~o do .inçlivZdu.o, 

do gl1..u.po,na in!:Jtitu.iç~o, é a.e.~ll.tal1..,dall. innol1..ma
ç~o ,0' Qu.~11.. di-z~l1.., a pl1..im~ill.a . c.oi!:Ja é d~moc.Jtatizal1.. 

a in6ol1..ma.ç~o, d~.6c.~ntl1..a.e.izal1..a innol1..rnaç~o, d~ nOl1..ma 
. . . 

qu.~ aJ.\ pe.l.l!:Joa!:J ~ e.nqu.anto i-ndivldu.o!:J, gl1..u.pO!:J ou. i.n~tL 

tu.içO~.6,. pO!:J!:Jam p0 4bU.ill. c.onhe.e.im~nto [ ••• ] c.apaz d~ 

c.ll:.iall: o c.ontl1..a.c.ontll.o . .t~. Eu.ac.ho qu.~ a p~i.m~ill.a m~'di 

da. ê. .~J.j~a, [. , ',] .Bom; o6a.~o de. voc.ê~x~:Jtc.~~ 'o c.·on 
tJt~c.ontl1..ol~, p,ol1.. ' ~x~mplo, •• .• . A .óã.bl1..ic.a · t~m u.ma e.!:J 

.tJtu.tu.l1..a, u.rna ol1..ganlzaç~o, autol1..itãl1..~a, dominadol1..a,ll.~ 
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plt e.t..6 iv a, e.t c.. ' Vo c. e: c.ltia um a . c.o mi.6.6 ão d e. O âbltic.a pa 

Ita c.ontltoialti é o c.ontltac.ontltole.. Q.ue.1t diz.e.It, o c.on 

tltame.t.tlte. diz. - "Nao . pode. pa.ôl.ialt de. c. ,{nc.o minuto.6 

pOIt c.aU.6a d,üt.o"; · a ~omi~.6ão diz. - ' " Te.m Que..pa! 

l.ialt di c.inc.o POItQue. a l.iaUde. da pe..6.6oa, o oltgani.6mo, 

e.xige. mai.ô do QUe. iI.i40". 

"Ah,te.m QUe. tltaóalhalt holta e.xtlta"; - "Nao, nao PE

de. tltabalhalt, poltqu..e. o oltgan-i...6mo da pe..6.ôoa ••• ". A.6 

inoo/[;maç.õe.1.i que. a e.mplte..6a c.oloc.a no quadlto; diz. '.'Não, 

n51.i te.mo.6 que. c.oloc.alt uma c.ont~a-inooltmaç.ão". Entao, 

ê. iri1poIttant e. • 

JOS~ FRANCISCO Eu ac.ho. 't ' lõgi.c.o 'que. o c.ontltac.ontltole. ' e.xe.1t . . --
c.e. . um pape.l de. c.ontltole.; . e. é jU.6tame.nte. pOIt ,i.6.6o QU~ 

a 9 e.nte. ·aplic.a o o c.o ntltac.? ntltoie.. [ •. '.] Eu nao v e.j a 

ne.nhuma 60ltma de. ~onlltac.ontltole. que. na oundo , ~ao ~e. 

jatambém uma 60ltma de. c.ontltol~ • . [ •• ] 

O .. 6ato de. ' c.ontltolalt nao é uma c.oi.6a Itu:im e.m .6i. . 1.6 

.6~ e.u ac.ho q~e. também de.ve. 6ic.alt be.m c.laltoe. de..6mi.6 
ti6ic.ado. Contltolalt, e.m muita.6 c.iltc.un.6tânc.ia.6, ne.m 

toda.6, nao .6e.ndo um c.ontltole. ave.lt.6ivo, nao .6~ndo um 

c.ontltole. e.xploltat5Itio, pode. .6e.1t uma c.oi.6a altame.nte. 

pO.6itiva. 

Parece oportuno, neste ponto, noticiar· certas reser-

vas manifestadas por alguns informantes em relação ã conceptua 

lização do contracontrole como uma forma também de controle e 

como uma necessidade absoluta para0 advento de uma democracia 

plena. Tais reservas, em · sua maioria, ilustram fracassos dos 

estimulo~ verbais ' córresponderites em funcionar efetivamente 'co ' 
o • • 

mo reforçadores pa~a esses próprios informantes. Comumente, 
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trata-se de fracassos relativos, cqmo acontece, por exemplo, 

com lRAtDES que, depois de considerar a questão do contracon

trole interessante -- mas não devendo ser chamada de contracon 

tiole "porque ai seria uma outra forma 'de controle" - faz a 

si mesma uma pergunta pertinenfe, e a responde: 

"Então voc.~ c.onc.olLda que. 0.6 me.c.an-l.6mo.6 de. c.ontlLac.on

tlLo l e.- 6 unc.-t.Q nam ? " Não que. e.u c.o nc. o lLd e. • Eu ac. ho que. 

e.m de.te.lLmlnado~ c.onte.xto.6; que.~ dlze.lL, a - .61tuacão de. 

vinte. ano.6 que. n5.6 vlve.mo.6 no BlLa.61l, e.m que. 0.6 tlLa . 

óalhadolLe..6 não tinham a llóe.lLdade. de. .6e. e.xPlLlmllL 

QUe.lL dlze.lL, -e.ntão l -num c..on;te.xto de..6.6e., 6e.c.hado, - .6e.m 

llbe.lLdad"e. de. d1.6c..UlL:60, .6e.m llóe.lLdade. de. - e.xplLe..6.6ão, 

e..6~e. t1po de. me.c.a.nl.6mo 6~nc.1ona • . s5 ne.6.6a.6 c..llLc..un~ 

tânc..1a.6 e. que. e.u ve.jo o ~e..6ultado de..6.6a.6 apllc..ablll 
. . t-

dade..6 • (Iraides) 

~a verdade,esperava-se que um forte efeito reforçador estives 

se implicad6 na toncepção'do contracon~rol~ ' como constituindo 

em si próprio uma forma de controle, visto que com isso se es 

taria retirando qualquer áurea de mi~tério, de inacessibilida . 

de, daquela noçã0 e de seu efe_tivo exercício. ' Dado que o con 

trole é já um ' fenôme-no . conhecido, e até sofrido ao longo da ex 

periência de vida de cada um, passar a aplicá-lo sobre as pe.ê. 

soas, grupos e instituições que mais abusem de seu emprego de 

veria produz ;Lr um "sentimento" (um. estado reforçador) de dom!. 

nio sobre os próprios destinos. Se-gundo os depoimentos de vã 

rios informantes, isto realmente funcionaria assim, possibili 

tando, . inclusive, de acordo com os juJ,gamentos de NEY HELOU, . 

GILBERTO e ABDIAS, _um reconhecimento da necessidade dialética 
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das relações entre controle e contracontrole. Um outro aspec 

to do texto da Cartilha que se supunha potencialmente reforç~ 

dor ~ o da necessidade contInu~ do exeicIcio do contracontro-

le, a fim de, em última i.nstância (ou seja, . após a eliminação 

do controle exploratorio ejouaversivo) prevenir o retorno a 

tais pr&t{cas contr6ladoras. Não obstante, ·como se pode de 

preender do depoimento de IRA1DES" as providências ora aludi 

das não parecem ter produzido qualquer efeito reforçador sobre 

seu próprio .comportamento verbal. E o mesmo se evidencia com 

relação ao informante ·MÁRCIO: 

Eu .acho que i~~o ~ uma coi~a 5bvia; ago~a, a 

não deve da~ uma · imp~~tâ~cla exage~ada a e~~e 
Eu acho que a que~tão . cent~al ~ o p~oblema ·dó 

que ~ .um p~oblema polZtico. O pode~ e~tâ com 

gente 

ó ato. 
podeÍr., 

quem? 

Ou ~ ej a, o pode~ de co. nt~ola~ e~tâ com quem? Que. p!!.. 

de~ implica em cont~ole. [ .. ] A gente não deve da~ 

uma ~tenção ex~ge~ada a i~~o. · O cont~acont~ole e 
cont~ole, ~ 5bvio; i uma COi~4 5bvia ~ Ago~a~ o . que 

e~tâ po~ t~â~ di~~o i a que~tão do pode~ [. .. ] Que e 
m·ai~ impo~tante da 9 ente ~e.óleti~do que · e~~ encial

mente do óaio do cont~acont~ole ~e~ cont~ole. Po~ 

que ·, em últimain~tância, o que a -gente deve p~ocE:. 

~a~ lut~ i que o pode~ e~teja na~ mão~ do povôo G.~ 

A~ pe~~oa~ ~ecebe~iam ~ p~opo~ição do cont~acont~oLe 
~ e~ tamb im co nt~ol~ como uma que~tão 5bvia. (Márcio>: 

CHICO ALENCAR também nâo pqrece ter pido grandemente afetado 

pelas interpretqções ensejadas pelo princ!pi.o relacional do 

controle e contracontrol~, · como se · constata · na seguinte pas-
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sagem de sua entr~vista, em que ele prefere considerar o con-

tracontrole em ·outros termos: 

Na · ve~dade, eu t~aduz~ e~~e eapZtuto a~~~m: a o~ganl 

zaç.ão · da populaç.ao, a.& 6o~ç.a~ da ~. oe~edade eada vez 

êta~ eon~egueme~~a~ urna 6a~ç.a demoe~ãtiéa,que ~e 

eont~apõe ã 60~ç.a auto~itã~la, e t~an~60~ma~ politi 
eam ente a 50 ei.edade. Aeho · que, no 6im de eo nta~, o 

(Chico Alencar) 

E, com relação à afirmativa de que o contracontrole é uma ne 

cessida4e. · absolu~a para a construção de uma sociedade j~sta e 

democrática, MÂRCIO faz ainda o seguinte comentário de minimi 

zação da importância refbrçadora do texto: 

A gente não pode abl.d~ai.~ de.,te~mi.nado~ eonc:ei.to~ · .da 

~eat~dade exi.atente. O e6nt~aeont~ote i entendi.doeo 

mo meeani~mo~ que a populaç.ã6 tem ~ob~e o E~tado, ~~ 

·b~e a mã~uina e~tatal, ~ob~e o~ gove~no~. Ob~iamen-

te, ~ urna eoi~a ~mpo~tante, ne~~e~ te~mo~. 

po~ ~~~o a gente não pode pega~ um eoneeito e 
c:a~ que i~~o ~ uma eo~~a neee~~~ia, ab~oluta 

aeaba 0i~ando at~ me~ma urna vi~ão ideali~ta n 

tiea; Quando na ~eali.dade não ~ i~~o. A~ 

não aeonteeem de~~a mane~a. (Márcio) 

Ago~a, 

eolo 

~enao 

dogm~ 

eoi~a~ 

Obviamente, além de constatação de que os estímulos verbais re 

forçadores de que se procurou dotar a Cartilha não foram efett 

vos para todas as pessoas que a leram, pouca coisa mais há a 

extrair desses depoimentos "deIRAIDES, MARCIO e CHICO ALENCAR. 

Não tem, por exemplo, qualquer pertinência para o projeto da 
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Cartilha a proposta implícta de .MÂRCIO de se substituir a no-

ção de controle pela de . poder, visto que esta ' já e'stâ suficien 

temente implicada na primeira, 
~ 

Tampouco e relevante para os 

propósitos do presente estudo a redução de um , inteiro capítulo 

da Carti,lha a umas poucas proposições genéricas e não operacio 

nalizãveis, como feito por CHICO ALENCAR. O problema com es 

ses depoimentos não ~stá . - é importante ressaltar isso - na 

discordância em si quanto ao referencial teórico da Cartilha, 

mas sim no fato de se expressar tal discordância em termos de ' 

algum 0':lt.ro referencial. A rigor, uma teoria não se encontra 

nunca obrigada a dar conta dos termos de outra teoria ou per~ 

pectiva filosófica. Assim, dizer que ~ão se pode abs~rair um ' 

determinado conceito - o d 'e contracontrole - da . . .réalidade 

existente, enquanto se' fizera precisarÚente a mesma coisa com 

relação a uma outra noção - á. de conquista do poder - . 'torna 

o primeird julgamento simplesmente riprejudicado" para fins ' de 

sua consideração como Um informe metodologicamente válido. O 

mesmo ocorre a respeito da "tradução" das categorias ~kinneria 

nas em uma out'ra linguagem discursiva, como se esta ' descreves 

se os próprios fatos e não constituisse, ~a mesma forma que a 

primeira, uma abstração teorica desses fatos. Para que nao 

paire qualquer duvida quanto ao caráter estritamente metodoló 
,r 

gi.co desta desqua)ificação. parcial dos depoimentos ' de .MÂRCIO e 

de CHICO ALENCAR, transcreve--se a seguir uma séria restrição 

levantada por GILSON ao emprego da noção decontracontrole, P2 

rém em confronto com os fatos ', referind.o-os inclusive nos mes 

mos termos teóricos da Cartilha: e não por oontraste com diferen 

tes interpretações teóricas desses fatos: 
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Pa~a voce óa~ e~ um t~a6alho de cont~acont~ole fi e 
. . 

uma co-i...6a d-i..óZc-i..l. [ ••• } VeveJtia .6eJt o contJtiJt..i.o; 

a.s pe!.S.6 o a!.S rna-i...6 .exploJtada!.S deveJtiá.m e.6taJt .6 empJte te~ 

tàndo o contJtacontJtole. Ma!.S!.Só que a pe.6.6oa nao ' co~ 

!.Segue; 'poJtque, poJt ex.emplo, age .6obJt.e ela o contJtole 

goveJtnamental, [ ••• ] . e que amaJt~a a pe.6.6oa. . [. ' .. ] 

'Se 'você: óala em co ntJtacontJtole,' eu acho que a pJt-i..nc1:, 

pio -i..u~ achaJt muito legal. Ma.6 ~ uma co-i...6a d-i..6Zc-i..l 

paJta .6eJt · colocada em pJtã.tica. Na teoJt-i..a ~ óicil. 

[ .. J Acho ·.que . a'J.s pe.6l.Soa.6 veJtiam i.6.6O a.6.6im -com 

muita eUóoJt~a, •.. pOJtque óoi d-i..to em palavJta.6. 1.6 

.6 o ~. ma~!.J uma e.6 p e.Jtanç-a. 

lena pJtitica e di ólc..i.l. 

[ .. .J U.6 aJt o co ntJtaco ntJto 

(Gilson) 

~ interessante, ainda, observar a ocorrência de uma 

certa generalizaç~o, absolutamente desejãvel, dos efeitos re 

forçadore~, para al~m das cóntingências descritas na Cartilha 

e em uma direção rigorosamente consistente com a · perspectivá 

psicossociológica skinneriana, . como manifestada nos seguintes 

depoimentos de JORGE FLORENCIO e de FERREIRINHA. Diz . JORGE 

FLORENCIO: 

Eu 'a-i..nda acho compl-i..cado d-i..zeJt que nao va-i.. h'aveJt con 

tJtoleo Que eu acho 'que ca-i..Jt-i..a num anaJtqu.-i...6mo o [o o o] 
Eu acho que 0.6 exe~plol.S .de quim bu.6cOU 0~gan-i..zaç-5e.6 

!.Sem nenhum contJtole, queJtendo 6ug-i..Jt a qualqueJt e~pe 
. . -

c-i..e de contJtole, acabaJtam contJtolado.6 poJt outJtO.6o Ou 

al9u~m . e.stava no meLo queJtendo contJtolaJt todo mund<;1 o 

(Jor.ge Florêncio) 

Realmente, . isto é "Skinner pu'r6" i inclusive corno explicitado 

em Beqond 6Jteedom and dignitq. No entanto, JORGE FLORENCIO 
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chegou a tal conclusão por si., mesmo I . aplicando sua própria · ex 

periência para E ene/taLi.za.Jt a partir das proposições da Carti - . 

lha. E, em uma segunda passagem de sua entrevista, ele faz 

uma profissão de fé que vem mesmo a coincidir com alguns dos 

princípios organizacionais vigentes em Walden Tooo: 

Eu, pOJt exemplo, luto po~ uma ~oeiedade onde a maio 

~ia tenha oeontJtole do · eonjunto da~ edi~a~, E 

nem . ê. paJta a maioJtia teJt o eo ntJtole da mlnoJtla. [ ... ] 
Pode ~eJt que até deteJtminado EJtupo exeJt~a um eontJto· 
le ma~oJt, ma~ que e~teja a~eJtvi~o do eonjunto. (Jor 

ge Florencio) 

FERREIRINHA, por seu turno, ao advertir sobre alguns riscos do 

emprego do contracontrole, chega a adiantar uma das razões . p~ 

las quais Skinner julga necessãrio ir "àlém do controle e con 

tracontrole": 

AEoJta, o 6ato de exl~tlJt o eontJtaeontJtole de.pende do 

eaJt~teJt e da metodológla de eomo ~e 6az o eontJta.eon

tJtole, pOJtque ele pode ~eJt·um eontJtaeont~ole paJta 

a~~umlÍt o eontJtole também. [. .. ] Não ba~ta voeê eo!,!! 

bat"eJt; :tem que ·eJtiaJt meeanl~mo~ de: gaJtantlJt. Então, 

vamo~ dlzeJt,· .que voei queJt demoeJtatlzaJt o ~lndleato, 
a-tê -tem bo a~ ln-ten~õ e~; e. u·m eo ntJtaeo ntJtole. . Ma~ ~e 
VQeê man-te.muma e!i:tJtutu.Jta. . eomo e~~a a1.,. •.. A pJt~ 

pJtt.a e~:tJtutuJta, apJtôpJtia. 60Jtma da oJtgani..za~ão, ela 
ê. au:toJtitã.Jtia.~ [ ••• ] ·Então, o eontJtaeontJtole, ~e 
nãQ 60Jtaeompa.nhado -tan:to ~e umi eoneep~ã~ nova. de. 

li6e.ltdade individual, de demQeJtaeii eole-t~va, d04 ~l 

Jte1.-tO<5 humano!;, e -tal; e eJt~a.Jt meeani~mo~ que pJta:tl 

quem i~llO, .,. eorno ê. que .se 6a.z a vida demoeJtã.tl 
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ca no gnupo, como ~ que 3~ exencita a libendade indi 

vidual e coletiva, corno ~ que ~ e e..xencita o~ dinei. 

tOll do~ cidadéio,s, . etc "[ ... J, me.6mo com boa vontade, 
o contnaco~tnole pa44a a ~en uma 60nma de contnole 
-talvez-tã.o nZgi.da, 
(Ferreirinha) 

. . . tào autonitãnia quanto outna . 

Passándo agora à função ' discriminativa desempenhada 

pelos estímulos verbais da Cartilha, vérifica-se que, mesmo 

concluindo ( . como j á se fez aqui, que o texto é de difícil . com · 
. . 

preensão para a . população~alvo, e inclusive para vários d6s in 
. . -

formantes (que confessaram não terem captado muito bem algumas 
. . . .... . . 

das idéias ' apresentadas), há bastapt.e o que creditar, em ter 

mos de utilidade potencial, a e 'sse instrumento didático. . Não 

obstante, como quase sempre, os julgamentos não são unanimente 

favoráveis; e, para come.çar com um dos mais desfavoráveis, . r~ 

gistra-se já o que CHICO ALENCAR achou dos "novos 

psico16gicos apresentados no Capítulo lI": 

conceitos 

Olha, pana m.{.m pe~.6 ·oalmente não tnouxenam uma gnande 

novidade, não. E nem me motivanam a maione.6 ne6le
çoe.6. Quen ·dizen, tudo ill.60 j~ 6azia pante de . um 
cento gnau de conhecimento, que o movimento me.6mOM.6 
d~. Umacultuna que a pnópniavida e a atuação polZ 
t..<.ca riOll tnciz, apena4 com uma cana nova, ..• "Ill.60 . 
.6e. chama componta.mento /f.e.6pondente." - que.n dizen, a 

. . ~ ' . 

categonia ~ que ê ~ovai ago~a, o que e.6tã dellC/f.ito 
. . 

ali COmo o que c.onlt,e4ponde a e.6~a. categolti:a. ~ al'go 
. . . 

antig~, que .agenteji ~Qnaece. (Chico Alencar) 
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E, perguntado sobre alguns desses conceitos específicos, pro~ 

segue CHICO ALENCAR: 

Ea me peJz.ganto: "Qaa.l e. a. a:tilida.de de v'oc.ê u.6a.Jz. ama. 

c.a.t eg à Jz.ia. d e.6 4 a., Jz. e 6 o Jz. ç.o neg a.ti v o, em :t eJz.mo.6 da.' o Jz.g E: 
n~za.ç.ãoda. popula.ç.ão, do c.Jz.e.6c.imento de c.on.6c.iênc.ia. 

do povo?". Eu não .6ei.; eu c.on6e.6.60 qu~Y!.ão c.on.6egui 

de .. 6 c.o bJz.Á...Jz. a. a.tua.l1.da.de e a. nec.e.6.6ida.de de.6.6 a..6 c.a.:teg!!. 

Jz.1.a.6, emboJz.~ ela..6 a.boJz.dem c.oi.6a..6, .6itua.ç.õe.6 e Jz.ea.

ç.õe.6 Jz.ea.i.6, c.onc.Jz.eta..6. [ •• J Toda..6, toda..6 e.6.6a..6 c. a. 

tegoJz.ia..6, que .6ão c.ompJz.een.61vei.6, ma..6 ' que, ••• e. c.o 

mo vo c.ê Jz.otula.Jz. deteJz.mina.da..6 a.ç.õ e.6 e Jz.ea.ç.õ e.6 de gJz.u , 

,'pO.6 hama.no.6: Á....64 o e.a.4f.l.im, i.6!J o e. a..6.6 a.do; ,f..6.6 o' e ~!!. 

tiva.do pOJz. i.6.6o, 1.4.60 ê. motiva.do pOJz. a.quilo. 

eu c.on6e.6.60 qu~ na.o gO.6to. (Chico Alencar) 

A E RNAN I , entetanto, as interpretações teórico-concei,tuais da 

Cartilha pareceram extremamente úteis, como se torna flagran-

te no seguinte trecho de sua entrevista: 

Inêlu.6ive a.juda. a. gente a.te. a. oJz.dena.Jz. 0.6 no.6.6O.6 pJz.!!. 

pJz.io.6 p~n.6a.mento.6; na. medida. em ,que a. pe.6.6oa. tem uma. 

d~teJz.mina.da. pJz.~tic.a., e ~.6 veze.6 ela. tem di6ic.uld~

d e.6 em veJz. a. c.o i.6 a. I c.o mo] um , to do a..6.6 1m. E que! 

tão àte. de peJz..6pec.:tiva.. Muita..6 veze.6, a. pe.6.6oa. .6e 
- -tOJz.na. o que, ••• um a.tivi.6:ta., ma..6 ' na.o c.on.6egue a..6 ve 

ze.6 teJz. uma. vi.6ão geJz.a.l ~.6.6im a.te. da. 6ina.lida.de, do 

. obj et~vo ma.ioJz., de.6L>a.!J óoJz.ma..6 que ele na. pJz.â.tic.a ex~ 
c. e; l d e.6 ~ a..6 6 0ll:m a.li de c.e n:tlt. a. c. o ntJz.o l e, q a e el e, pa.lLti.C.Á... 

pa., ' el e ex. e/t-c. e, que el e e..6 timula., maL> l( a e ã.6 , vez e.s 

'ele não, :tem uma. vi.~ ão, 9 e.Jta.l ~ (Ernani) 

ADILSON, por seu turno, também fornece um depoimento bastant'e 
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positivo acerca da utilidade da Cartilha, ainda em termos de 

um direcionamento da reflexão critica; uma função verbal dis 

criminativa por excelência: 

Gtil, me. palte.c..e. que. -6im. Palte.c..e., nao; ê út'[l. Até 

poltque. e.u ac..ho ' que. rnuita.6. ve.z e.<5 a 9 e.nte. que. e..6tã. ac..o~ 

tumado, pOIt e.xemplo, a de.lj e.nvolve.1t umtltaóalho numa 

Comun'[dade. ;Ec..le.ljI.al de. Balje., e.ntão voc..ê e..6tã. habI.tua 

. do c..om a ' lte.al'[dade., c.om óato.6, c..om .6'[tuaç.õe..6, ••. MM 

a ge.nte. não te.m o h~6ito de. paltalt palta óaze.1t um, 

não -6 e.i. lj e. c..hamaJ[.i.a e.<5tudo, palta pe.n.6alt uma c..oI. , 

~a maI.<5 ampla, pOIt e.xe.mplo, que. ê a .6'[tuaç.ão, e. que. ' 

.6 aZda te.ItI.a palta ' e.-6J.sa c..oI.-6 a que. não <5 e.j a o c..o't'[dI.a;

no, a pltã.Lfc..a..-: ,;, [ ••. ] E<5.6 e. lanc..e. da Ite.óle.xão ê que. 

e.u ' ac..he.I. I.nte.lte..6.6ante. aquI.. ~olt ' e.xe.mplo, e.~ plt5pltI.p , 

jã. h5 ba.6tante. te.mpo não óazI.a e..6.6e. tI.po de. Ite.óle.

x ão • , [ ••• J E e.u a c.. h e.I. , q u e.,n e..6.6 e. a.6 p e. c..to ó'o".[ muI.to. 

ú.t'[l palta mI.m, pOIt te.1t .6 e.Jiv'[do c..omo po nto de. Ite.óle.xâo 

palta muI.ia c..oI..6a. (Adilson) , 

E, quanto à utilidade prática específica de um dado conceito 

skinneriano, alcançada ainda por uma reflexão discriminativa, 

ADILSON estende-se ainda um pouco mais: 

Agolta, e.u ac..ho~ pOIt e.xe.mplo, que. palta mim ê pO.6'[ti-

vo, palta pode.1t até ••• Pqlt e.xe.mplo, num gltupo que. 

e.u óaç.o paltte., da Comunidade. Ec..le..6ial de. Ba.6e., te.m 

muLto.6 Ite.ÓOltç.O.6 pO<5Ui.vOlj, pOIt e.xe.mplo, ' que. e.u pode. 
f .. • 

ItI.~ c..o~e.ç.alt a pa6J.salt palta a<5 pe.<540a<5, numa óoltma de. 

laJ.s lj e. elj,timulall;e.m a. c..orttii1ualt. [. ~ .] AZ, eu ac..ho 

que. .t e.m um a c.. o ilj ct que. êi nt e.1t e.l$ <5 a nt e, que ê , ... a'p e. 

4a.1l, da Calttilna c..oloc.a,/t a,4.6'tm aque.4tão do.6 gove./tn'an 

.te.J.s e.xe.ltc..e.lte.m um. Ite'óoltç.o nega.,tivo atltaVê4 da ' punI.-
, , 

ç.ão ••. Eu ac..ho que.n54 tambêm ;lj veze-6 U.6amOlj e.<5.6e. 



426 

tipo de eài~a~; de ~eóo~ço negativo, ~eóo~ço po~iti 

vo, eom out~a~ pe~~oa~ no t~abalho que a gente de4e~ 
volve. Ent~o, eu aeh9que o que tem de po~itivo ~ 

que nõ~ temo~ qu'e pJtimei.Jr.o, •.. nô~ ' temo~ que eome

çaJt a mudaJt um po~eo o no~~o eompoJttamento. PoJtque, 
<5 e ê que eu entendi óem a eoi~a, .'. · :p~ieolo.giea.men:t~ 

·vàeê pode ajuda~ muito a& pe~~oa~ ~e voeê dVL uma 

e~Jtg~ maioJt de JteóoJtço po~itivo paJta ela~ ... E eu 

aeho qieiJAo aZ pode ajuda~ a gente eomeçaJt a JteveJt 

Um poueo alguma& p~ãtiea& que a gente tem ã~ ve~e~, 

que eu aeho ·que. niio ~(io lã. muito óoa~. (Adilson) 

Nas passagens seguintes, GILSON reclama do emprego de termos 

tªcnicos, aaverte sobr~ a necessidade de estímulos reforçado- , 

res textuais para assegurar a manutenção da leitura, mas ter~! 

na por endossar também a utilidade ·dos estímulos. discriminati--

vos: 

E~quema de Jtazao 6ixa; ... EngJtaçado, ~ nome ... . O~ 

~ome~ eient1.óic.o~ atJtapalham um poueo. Quando e?m! 
ça a 6alaJt ~obJte e~q~em4 de Jtaz~o ' óixa, a gente ~e 

peJtde um poueo; não vê onde queJt ehegaJt i~~o. Ma~ 

~uando óala, quando o tJtabalhado~ ... tJtabalha muitd 
e óiea eom a eapaeidade de tJtabalho e~gotada em pou 

eo~ ano~, então a gente nota o ~eguinte • ~. ' [ •.• ] 
A leituJta tem que te~ um ehama~iz. A1. qàando começa 
eom ~azao 6ixa, a1. a pe~~oa c~meça a nao que~e~ le~ 

m ai..s . .•• 

A Ca~tilha, na ' medida que ela vai ~eguindo, ela óiea. 
mai:!i elaJta.. [ ••• ] Que a peá~oa tenha uma :: 'id'êia. 

Muita ge~te não· tem 'idéia, pOJt exemplo, a quem .a P2-

lZela &·e.itve .. Eu.. aeho queaZ a Ca~ti.lha enJina~ia, 

meJmo, a muiti gente; a daJt . uma i.dê~a paJta ele~ 
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-q u.. e.m e. q u.. e. c. o n.tlt O l a. I e. P () It Q u.. e.. (Gilson) 

Segue-se, ainda, uma resenha sem comentarios a ·cada 'trecho 

de entrevista, por desnecessários - de depoimentos que bem 

ilustram a utilidade dos conceitos behavioristas radicais, p~ 

los corretos emprego e generalizaç~o ~ue deles faz~m diversos 

informantes : , 

FERREIRINHA - POIt e.xe.mpl?, a pu..n~~ão. Um c.alta ,ê pu..n~do, e.~.tâ 

~e.mplte. .te.ndo adve.lt.tênc.~a~ no .tltabalho, na óâólt~c.a, 

no c.a~o do e.mplte.go. Com o .te.mpo e.le. ac.aóa a~~~m~lan 

JAmE 

,'do aqu..~lo c.omo u..m pltoc.e.~~o qu..a~e. na.tu..ltal da Ite.la~ão 

do .tltaóalho de.le., do c.on.tlta.to de. .tltaóalho. En.tão, 

e.le. ê adve.It.t~do poltqu..e. de.molta ma~~ de. c.~nc.o m~nu...to~ 

no óanhe.~fLo; e.le. ê adv e.1t.t~do poltq u..e. c.he.g ou.. d..tlta~ ado·, . 

~ •• nao [~e.J e.~.tâ l~gando palta o ~ltan~polt.te., . nada 
d~~~o. Ele. ac.aba ac.hando , q~e. ê na.tu..ltal; e.le.ó~c.~ Ite. 
v~l.tado c.on.tlta o pa.tltão, ma~ e.le. não óaz ne.nhu..ma /te. 
la~ão de.~~a pa/t~e. p~~c.olôg~c.a. A Ite.la~ão de.le. c.om 
o c.on.tltame.~.tlte., c.om o ~u..pe.lt~o/t, e.le. ac.aóa, • .• e. qu..e. 

então e.le. ac.ha qu..e. de.ve. ~e.1t pu..n~do. Voc.ê pe.ga u..ma 

~omê~.t~c.a, de.ve. ~e.1t pu..n~da pe.la pa.tltoa; ' •• ~ ac.aba 

~e.ndo ~ma pe.~~oa a~~~m . ~u..b~e.ltv~e.n.te., po/tqu..e. e.la ac.e.~ 

.t [ou..] aqu.. e.la c.ond~~ão ~oc.~al, ou.. aqu..e.la c,ond~~ão de. 
/te.la~ão . Ac.aóa ~ úl.do u..ma ju..~.t~ó~c.a.t~va de. qu..e. a~ , 
c.o~~a~ ~ao a~~~m na hoc.~e.dade.. En.tão,a pu..n~~ão ac.a 
ba he.ndo u..ma de.c.o/tltênc.~a de.~~a ju..~.t~ó~c.a.tiva. 

r ti 
No de.~e.mp~e.go, nO ge.lta.l, Çt4~i..m • • • Exe.mplo~ ..-.- ' "Te.m 

' mu..Ltage.n.te. qu..e.lte.ndo ,tltaóalha/f., se. voc.ê não e.~.tâ a 

6.tm de. 6 az e.1t, ,t e.m o u...tltO <S Q u.. e./t e.ndo ó az e./t" • ' T'~ ~ o ê 
~tê c.ompolt.tame.n.to m~~mo de. • •• Não p/te.c.L~a ~e.1t al.ta 

c.he.6~a, nao; qu..a.lqu..e./t c.he.6 e..te.'z~nho u..~a ~~~o - "Olha., 
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~e ~egu~a ' que ~ ~ituaç~o . e~t~ b~aba». No ~a~o, i um 

~e6o~çado~ que ~ ge~al; ~~o . a~~im ~ituaç;e~ ~o~iai~, 

po.l1.ti~a.6, que te levam a toma~ aquela atitude, de 
vo~ê: ói~a~ p~e.&o · a ela. [ •.. ] Eu a~ho que até. a ~i 

tuaç~o . pol1.ti~a,e~on5rni~a,do pa1..6 dete~mina muito 

o ~e6o~çado~; enquanto q~e j~ a apli~aç~o de~~~ . ~e 
óo~ço [negativo], a.& pun.içõe~, ·vem a pa~t.i~ de quan 

dó vo~ê: queb~a i.&.6o. Queb~ou, a puniç~o vem. 

ABDIAS - E.stã.6e.. dando hoje um óato Óa.6tante ~a~a~te~1..6tl~o, 

em ~elaç~o ~.& p~eo~upaçõe.6 da ~omun.idade, que quem 

exe~~e o · . ~ont~ole .e.6tã tendo em ~e~aç~o ~~ g~eve.6. 

If!1ped.i~, n~o. impedi~; ~a.6 . .6.~)' n~o. ~a.6.6M. T~a~6~' o ~on 

t~ole pa~~ out~o~. Veja, po~ exemplo, a que.6t~o da · 

ó~~ma ~omo hoje a Nova Re~~bl.i~a, ela n~o e.6tã ~a.6 

.6ando di~igente .6indi~al que óaz g~eve, ma.6 ela e.6tã-. . 

t~an.6 Ó e.~indo pode~e~ ao emp~ega.do.~ pa~a de.miti~ po~ 
. . . . 

jU.6ta ~au.6a, que ê. uma óo~~a de ~ont~ole, uma óo~ma 

de puniç~o; e.6tã apl.i~ando apuniç~o. Ent~o, i uma 

~ituaç~o onde a E.6tado e..6:tã t~an.6óe~.inda, i .. .6.6O ' den 
. . 

t~a da~amunidade, o. pade~ de puni~, o pade~ de exe~ 
~e~ a ~a nt~ale, pa~a a 'emp~e~ ã~io, pa~a aquele . que 

~em um po.de~ de ~ant~ole também. 

Especificamen~e, acerca do uso exploratório do reforço positi 

vo, BOLA denuncia a ha~a ext~a·, ilustrando-a com urna experiên"" 

cia própria dramática; e JAIME assim comenta essa questão,quag 

do perguntado sobre .o que achara dos novos conceitos psicológi · 

cos apresentados: 

Eua.~he..-!- ·que e..le.s dão a.&"i.m . •• ~ O ~eóo~çado~, ••• eu 
. . . . 

nâo '.&i.i, · .. ', ' ele vale.., . E um ' ~on~e.ito que e . váli.da, 
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[~ ~ ~J E no c.a40, quando ' (:l gente óa.ta dOli tJtaóa.thado 

Jte4, que noJtma.tmente têm aqui no Rio um lia.tãJtio ex 
tJtemamente baixo, o maloJt JteóoJtçadoJt ~ a "hoJta ex
tJta." I inóe.tizmente.; ~ voc.ê: tJtaba.thaJt maL6 paJta c.on.6~ 

guiJt ,., [., ~J t , .6Ô aliliim, ••• eu e.6tou .tembJtando: 

ali e..mpJtelialide c.onlitJtuçiio c.lvl.t naque.te.o tempo.6 de 

"PJta óJtente, BJtalii.t" e. c.ompanhia .timitada, "Mi.tagJte 

Ec.onômic.o", ,.,-' c.o.toc.avam aliliim - ' "A.tojamento, Jte 

6 eiçõ.eli, muitali hoJta.6 extJtali". [ ... ] EJta um Jte6oJtçE!: 

doJt; ahoJta extJta eJta "boa" •. ; . (Jaime) 

Nesse mesmo sentido, ERNANI comenta as dificuldades que tem en 

co'ntrado para convence'r os carteiros., de sua Associação , ,que o 

pagamento de compensação financeira por insalubridade ,não dev~ 

ser uma reivindicação dos trabalha~ores, . e que se deve sim ten 

tar eliminar as condições insalubres do trabalho. A insistên 

cia dos associados naquele sentido é assim dada como uma boa 

demonstração da capacidade controladora do reforço positivo em 

face da privação. 

Neste ponto, em que já se acumularam tantos exemplos 

do emprego dos conceitos behav.io·ristas radicais no controle e 

contracontrole do comportamento em situações ' de trabalho, pare 

ce oportuno noticiar uma critica bastante pertinente levanta-

da por NEY HELOU quanto . ã maior ênfase concedida na Cartilha 

aos a~pectos pol!ticos e econômicos, em detrimento de uma abor 

. dagem maisextens'a das relações de controle a nível . propriamen 

te administrativo. Diz NEY RELOU: 
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0.6 e. x. e.m p.tO.6 nO Jta.m, c.o n.6 c. i. e.nt e.. ou 1.n c.o n.6 c. i. e. nt em e.nt e., 

c.oloc.ado4 1.nduzi.ndo a Uma pO.61.ç.ão de. pJtote.l.ito. ' Nã.o 

c.he.gue.i a avaii.aJt .6e.. i.6.6~ · ~ v~l1.do ou nã~ num tJtaba 

lho c.o m o e..ó.6 e... P e...6.6 o a.tm e..n,t e., e.u ae. ho que. t e.m m a1..6 
I 

e. que.. .6 e.. pJtote.litaJt me..6mo. AgoJta, no .ã.mbi.to do tJtaba 

lho ., 0.6 e.x.e.mp.to.6 de. Jte.1.v1.nd1.c.aç.ã.o .6alaJt1.a.t, de. gJte. 

ve...6, de. mov1.me.n,to.6 de. tJtaba.thadoJte..6, nOJtam de. uma 1.~ 

te.n.6idade. Jte...tat1.vame.nte. mai.oJt do que. outJtO.6 e.x.e.mplo.6 

l1.gado.6 ao pJtôp,Jtio movi.me.nto da.6 A.6.6oc.1.aç.õe..6 de. MOJt~ 

dOJte..6. Não ·.6 e. 6a.tou que. numa ~Jte.a e.m que. 6alta e..6g~ 
to, que.Jt d1.ze.Jt, a.6 pe..6.6oa.6 e.n61.m e..6tão dom1.~ada.6, e.! 

ião .6onJte.ndo um c.ontJto.te.; e. q~e. e..6.6e. c.ontJto.te. c.he.ga 

a d e.t e. Jtm 1.n aJt mo Jtt e.6, e. n6 1.m um a .6 ~Jt1. e. de. c.o 1..6 a.6." E 

qual ~ ~. d1.nã.m1.~a qu~ 1.mpe.de. um c.ontJtac.ontJto.te.? ,En 

tã.o, 60i ~a1..6 toc.ada a que..6tão d~ pO.6.61.b1..t1.dade. ~t 

um c.ontJtac.ontJtole. na e..66e.Jta de. gove.Jtno, de. . !nt1.dadt 

gove.Jtno, mal..6 no a.6pe.c.to polZtiQO do que. ad~1.n1..6tJta 

, t1.vo ,e.u di.Jti.a a.6.61.m. (Ney Helou) 

Realmente, isto aconteceu; e talvez constitua -- cabe 'especu-

lar -- um reflexo da própria dissociação entre os dois tipos 

de movimentos, embora seus respectivos discursos políticos ofi 
, - ' 

ciais enfatizem a existência, . ao contrário, de uma integração. 

~ JAIME quem vem a informar sobre esse afastamento na realida 

de: 

.AgoJta, h~ uma .6e.paJtaç.ao e.ntJte. o mov1.me.nto .61.ndi.c.al e. 
o mo'vhne.n.to de. bai.JtJto.6., Não h~ uma pJte.oc.upaç.ão do _ . . . 

movime.nto de. óa.i.JtJtO.6 c.om a..6 que..6tôe..6 .61.ndic.ail.iatJta 
ve..6 da.6 A.6.6oc.1.aç.ôe.-&, e. do.6 S1.ndi.c.ato.6 e.m Jte..taç.ao tam 

be.n" a algumali que..'6toe..6 ' e.~pe.c.Z6.tc.a.6 de. c.omun.i.dade... 
(.:Jaime) 
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~ possível inclusive que essa mesma espécie de tendenciosidade 

da Cartilha seja, em parte pelo menos, responsável pelas dis 

crepâncias entre as avaliações de CHICO ALENCAR e MARCIO, am 

bos ligados aos , movimentos de bairros ao nível de sua Federa 

ção (FAMERJ)" e as de outros informantes cuja vinculação bási 

ca é a entidades contracontroladoras de caráter mais nitidamen 

te político-econômico. Entre estas, se incluiriam também as 

'Associações de Moradores de Favelas, face à natureza mais ex 

ploratória do controle econômico do trabalho e do consumo a 

que se encontram submetidos os seus membros. Seguem-se, por , 

tanto, para fins "de uma comparação meramente especulati va, a'l 

guns trechos , da entrevis~a de CHICO ALENCAR em relação às 
... 

ana 

lises das iniciativas de contracontrole proporcionadas pela 

Cartilha. Sobre o contracontrole ,em relação às agêncIas go 

vernamenbü- e econômica, diz CHICO ALENCAR: 

E~ta melo 60b~e ~ 56vlo aqul, a6 60~ma6, ... Eu aehel 
, ' 

que. ê mal6 uma de.6e~lç.ãode66a.6 60~ma.6 de .tuta do 

~ue umd ana.tl~e em p~06undldade. Não te~la malo~e6 

eomenti~lo.6 a 6aze~, não; .6lnee~amente . , (Chico 

Alencar) 

E, com relação ao controle pela agência econômica, depusera an 

tes CHICO, ALENCAR: 

r . . 
E, e.s6a pa~te aqui.. tambêm, eomo eu, pe.660a.tment.e, eu 

' , tenho ' uma ~e6.texão e uma 60~maç.â.o pa~a en;t;e.nde~ 06 
, , 

6 enômenO -:5 eeo nôm.t.eo~ a pa~ti..~ da ' õtlea ma~xi.Ata, do 

mate~ia.ti<5mo, i..t5~0 também. 'me .soou um pou.eo e.st~anho. 

Me pa~eeeuuma eoi.sa tambê.m mui.to te5~'i.c.a, naque.ta 
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de que~e~ju4tl61ca~ uma dete~mlnada ted~la. Eu no~ 

malrnente.. t~a6alho com ou.t~a4 catego~la4. E o qu.e e~ 

tâ. mai4 di.44 emlnado na 4 o cledade me~mo ê." l~.6 o: . a 

que~tão da mão de 06~a, da explo~ação do t~a6alho,da 
maiJ.;v·ai.la, da.6 ~elaçõ e~ 'eco nômlca~e.m 9 e~al, da p~~ 
p~ledade, da dl.6t~lbulção, da cl~culaçao, e que nada 
dl4.60 tem aqui. Fica multo tambêmcomo aquele t~ata 

(Chico Alencar) 

A bem da verdade, entretanto, a maioria das questões que CHICO 

ALENCAR di·z terem sido omitidas foram de fato tratadas na Car . 

tilha, sob .uma formacomportamental mais básica, ou às vezes ' 

sem mencionar-lhe 'a designação usual como no caso específico 

da mal4 valia. Assim é que, diferentementé, quanto ao contro . 

le pela agência educacional, CHICO ALENCAR comenta sucintamen 

te: 

v~l, mai~ d,ige~Zvel. A minha ~eação 601 meno~ 
pokque ê um tipo de coloca~ão que a gente ji 
aco~tu~ado a ve~, a dl~cutl~, a anall~a~. 
Alenca}:") 

-r a-<., 
e~ti 

(Chico 

Mas, finalmente, quanto ao contracontrole na comunidade ética 

e na educação, o depoimento de CHICO ALENCAR é o seguinte: 

Eu ,,·'ente..ndo que aqui, e.mbo~a a~ anill~ e~ ~ ej am no ~ eu 
, . . 

conteúdo co~~eta~, ela<5 e.6tão 6elta~ de.. uma . 60~a 

. multo · elabo~ada, muito ln:telectual,izada e .mui:to lna 

ce4&Zv.el a um leLt01t: domovi:mento popula~ que :tenha 
19 9~au me4mo completo; vão 6ica~ melo 
vei~ • . A minha ob4i~vaçio,nao quan:to ao 

,. ' . ... 
.<..ncornp~een.s-<. 

conteú.do, 
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ma.~ qua.nto a.o tipo de. lingua.ge.m aqui, o.nde. 6kc.ou mr.ú:to 
maJtc.ada .a e.laóoJtaçã.o te.ôJt1.c.a. Uma linguage.m muito 
dLstanc.iada do p~.&.& o al. · (Chico Alencar) 

. t interessante fazel;" " nptar, neste momento, para um 

cotejo com os depoimentos precedentes, o interesse relativame~ 

te elevado que .os controles êtico . e educacional, bem como a 

possibilidade de seu 'contracontrole, receberam da parte de 
~ 

va 

rios dos informantes, e comO estes chegaram mesmo a ampiiar ' 

por sua própria ' conta ·-- ou seja,a generalizar -- as proposi 

ções originais da Cartilha. 
.-

ABDIAS, por exemplo, apos comen 
. . 

tar que "o .controle pela ag~ncia g~vernamerital ~ temporário", 

assim se manifesta acerca do controle pela educação: . 

Ah, o c.ontJtole. pe.la agênc.ia e.duc.ac.ional, e.~~e. ê mai~ 
~ôlido; e.~~ e. . e. ma.i~ ~ôlido, poJtque. e.le. 60Jtma a~ ~i 
t~aç Õ e.~ que. q ue.Jt. [ ..• ] J â. ê um a c.o i~ a m ai~ di rI c.il 
de. ~e.Jt mudada, de. voltaJt atJtã~. Que. pJtinc.ipalme.nte. 

a e.duc.ação -- não vamo~ 6alaJt de. al6abe.tização ou da 
eJtiança; vamo~ 6alaJt da e.duc.ação no e.xe.Jtc.Zc.io da~ 

no~~a~ ' atividade.~, a éduc.açã.o no laze.Jt, na Jte.laçã.o 
c.om a 6amZlia, ·na Jte.lação c.om a ~o.c.ie.dade. -- i..~~o 

c.Jtia ·um novo' e.~tãgio de. vida, um novo ~~tado de. c.oi 

~a~; que. e.le., o c.ontJtole. pe.·la e.duc.açã.o, e.u c.on~i..de.Jto 

a~~im o mai~ pe.Jti..go~o. Que. implanta., e.nJtaZza, e. qu~ 

.sô. pode. .6e.Jt ~ub~ti.tui..do poJt um outJto c.ontJtole. idênLi. 

c.o. [ ••• ] AZ .hoje., na educ.açã.o . ~ o pJtoóle.ma também 
dOlJ pJtõpJti.o~ PJto6e..s.60JtÚI, .(Jnde. ~e. tenta e·n6ia.Jt o c.on 
tJto l e. v la. o pJto 6 e..s lJ o Jt, o ag e.nt e.. E o c.o ntJta. c.o ntJto 1. e 

.se.ndo e.xiJtc.i.do pe.lo pJtôp(ti.o .age.nte., pe.lo pJtõpJtio pJtE.. 
6e.~40Jtado, pe.Lo pJtõpJtio aluno quando Jte.je.ita. a e.~;tJtu 
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~u~a da Unive~~idade, quando ~ejei~a o Rei~o~, quan 

.do ~ejei.;t.a a. a.dmini~~~a.ça.o. r~~o ê a 6o~ma do con 

~~o.e.ado começa~ a avança.~ com con~~aconi~ole. . A~ 

g~ev e.6 J.i ao o co n~~aco n~~ole; a g~ev e eJ.i~udan~il, a~ 

g~eve.& do<5. p~o6e.&J.io~e~, (Abdias) . 

NEY HELOU, por seu turno, diz o mesmo em relação ao 

pela comunidade ética: 

controle 

o con~~ole mo~dl, ê~ico, ~em uma e.6~abilidade maio~. 

t onde vai J.ie encon~~a~ maio~ ~e~i~~ência, po~que . 

exa~am en~e ele o có~~e no .J.i eu e~paço ·, [ ... ] e.6~ã. ha . 

0endo eJ.i~e cont~ole. Atê você ~oziriho, você e~tã. ~e 

p~oduzindo i~J.io. (Ney Helou) 

GILSON, também julga "interessante que a Cartilha comente is 

so, do bom/mau, certo/errado"; e JAIME faz a propósito dessa 

questão um ~os depoimentos mais longos de sua entrevista: 

· E~~ e ê um do~ g~ande~ pJto blema~, pOJtq ue quando' a 9 en 

~e · 6ala de comunidade êtica., a gente 6ala do que a 

Qente ~hama de J.ien~o comum; ... o · Jtaio do ~en~o co 

mum, q~e ~ão idêia~ que a gente Jtecebe quando a. gen 

~e na~ce, e vai caJtJtegando, e ela.6 vão ~eintJtoduzin 

do, e ê muito di6Zc.il de ~eJtem Jtomp·ida~. Você convi 

ve com ela~ di~iamente. Você e~tã. Jtecebendo toda. 

urna caJtga a~~im na educação, que você ~ecebe pela te 

lev.i.6 ão , pelo Jtã.dio. A 9 ente não tem nenhum po deJt 
f .. 

de'.' i.n6,tuência ne~~ e& ÕIr:9ão~; então, . e,s~ e~ ÕJt9ão~ te 

dão . aJ.i in6oJtmaçOe.~ que ele~ queJte.nJ e que cJtiarn a~~irn 

a~ noçôiJ.i, en6hn . idêia& ' . Quando e~~a~ idê..ia~ ~ao 

~ue~ti.ona.ddli, dã. pandemônio~. Exemplo, uma. vez, eu 

Jteliolvi ~acaneaJt, •.•• u.m d.êa ,qu.e eu. e~ta.va. a. 6i.m de 
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.6ac.ane.aJt, di.6.6e. - "Não ac.Jte.dito e.m Ve.U.6, pOJtJta 

ne.nhuma". [ ... ] SUJtgiJta uma di.6c.u.6.6ão .6. ob~e. Ve.u~, 

[ .•• ] Ve.U.6. e. um gJtande. .6ac.ana, poJtque. •.• Ima.gina 
c.omo Ve.u.6 vai botaJt uma c.Jtiança ale.ijada; .•• que. tJto 

ço ab.6uJtdo, não pode.. E a.6 pe..6.6oa.6, quando voc.ê 6~ 

la uma ~oi.6a de..6.6a.6;.6ão a.6.6im c.oi.6a.6 qu~ c.Jtiam um 

mal e..6taJt. [.~J OU, e.ntã.o, o pa~ · c.dme.; ••• e. 6e.JtJtam 
e.m c.ima de. vo~ê, Jte.c.lamam muito, xingam. E .6ão e..6.6a.6 

nóç5e..6 que. e.u ac.ho que. .6ão muito di61c.e.i.6 •.• E .toda 
uma .6e.Jtie. de. ide.ia.6, de. ab.6uJtdó.6, que. .6ão 6alado.6; 

paJtd .6e.Jte.m modi6ic.ado.6 e. pJte.c.i.6o que. haja ou uma pa~ 

tic.ipação pollti~a, um e..6c.laJte.c.ime.nto, a.6 pe..6.6oa.6 lá. 
tomando c.o YI.h"e.c.ime.nta de..6.6 a,.6 c.oi.6 a.6, ou e.ntão a . pJto

pJtia Jte.alidade. quando c.he.ga a um de.te.Jtminado ponto 

[ •• .• ] E.6.6e. :t:ipo de. ide.ia.6, •.• ac.!tO que.' .6ao 'a 

g~ande. di6ic.uldade. q~e. a .ge.nte. te.m. E a.6 agênc.ia.6 
. t 

gove.Jtname.ntai.6, e.la.6 de. mane.iJta ge.Jtal te.ntam 'jogaJt i~ 

.60. o t .e.mpo todo ~ VaI, pOJt e.xe.mplo, o ' pape.l que. 0.6 

pJt06e..6.6oJti.6 têm junto i c.omunidade.. O pJt06e..6.6oJt ab~~ 
to~ e.tc., •• • e.le. te.m muito ac.e..6.6O i c.omunidade.; 

que. ~ vi.6to um pJt06e..6.60Jt, e. a·que.la pe..6.6oa que. .6abe. al 

guma c.oi.6a. E .6e. · e.le. .6e. e.nvolve.Jt na c.omunidade., . e.le. 

6az um bom tJtabalho, ate. de. e..6c.laJte.c.ime.nto de..6.6a.6 c.oi 
.6'a.6 • (Jaime) 

Ainda, antes de passar à avaliação do Capítulo 'V, de 

fechamento da Cartilha com suas proposições acerca · da luta pela 

democracia e do papel das instituis:ões e movimentos democrati 

. zantes, cabe considerar algumas observações dos informantes 

quanto a omissões ' espec~ficas, bem como quanto à ;inadequação .. de 

uma dada terminologia. Assim é 'queM1\RÇro considera que flfal 
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embora, na verdade, se tenha: abordado sim essa questão, focali 

.zando ~ difíc~l, porém não impossível, exploração dos meios de 

comunicação. de massa como um instrumento a serviço do contracon 

trole; apenas, não se lhe dedicou um tratamento mais extenso e 

formalizado. JAIME, por sua vez; acha: que dev~ria ter sido de

senvolvida a questão de Ldeologla; que de fato não chegou a ser 

mencionada na Cartilha. A rigor, .entretanto, tal omissão foi 

proposital, visto que sua consideração nos termos comportamen-

tais estritos que caracterizam a Cartilha seria demasiado exten 

sa e complexa. JAIME aponta .ainda o~tra omissão, que é . aqui 

justificada por sua falta de atualidade; mas que, por isso mes

mo, ' pode se,r interessantemente contrastada com o ' julgamento an 
I 

terior de IRALDES quanto à desatualização de todas as formas de 

contracontrole expostas na Cartilha, faoe à liberdade de expre~ 

s~o jã hoje con~uistada no Brasil. Para JAIME, ao que parece, 

nem mesmo os "~uebra-quebras" 'deveriam 'se~ descartados apenas 

porque 'jã se tem a possibilidade de expressão verbal pública: 

Na que~tão da.6 /tevoLt.a,.6, po/t exemplo, ele nã.o coloca. 

po/t , exemplo ' queb/ta.-queb/ta..6, que 6o/ta.m a..6.6lm me.6mo no.6 

momento~ plo~e.6 do a./t/tocho ••• 0.6 queb/ta-queb/ta.6 de 

t/ten.6 e/tam con.6tante.6, e/ta.m 6o/tma..6 de hevolta., cont/ta. 
uma. .6ltua.ção onde não , .6e podla. ' .6e o/tga.nlza./t. Voc~ 

. . - . 

não podld .te/t 0.6 ca.na.lh; então, uma. da..6 6o/tma..6 q~e ~ 

peJ.d oa.l tlnha. de /tea.gl/t, pa./ta. a.tende/t o que eleh qu~ ' 
, , ' 

/tla.m, e/ta. queb/ta./t. Qu.eb/t~/t o t/tim; melho/t a./tma.. 

(Jaime) 

Uma última consideração çríttca' formul:ada por JAIME, que é en-
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dossada por outros dois: 'in~ormantes, refere-se à conotaçao con 

traprodutiva do termo "resis.tência passiva"; o qual, na medida 

em que n~o pertence a o rep~rt8rio te6rico básico do behavioris 

mo radical, poderá mesmo vir a ser re~ormulado, em uma futura 

vers~o da ,Cartilha. Nesse sentido, ' JOS~ ,FRANCISCO, por ' exem

plo, sugere ' sua. substituição pela expressão "não violência ati 

varro De fato, talvez isto atenda às reclamações de JAIME: 

Ele. ,6a.la. a.qu.-i.. da. g/te.ve. c..omo /te..6J.J.dê.nc..J.a. pa..ó.óJ.va.. AI 

e.u. c..oloc..,o - ' ''0 QU.e. ê. /te..óJ..6:tê.n.c..J.a. a.:tÁ..va.?". Eu. a.c..ho 
qu.e a. g/te.ve. n.~o , ~ u.~a. /te..ó-i...ó:tê.nc..Á..a. pa..ó.óJ.va., po/tqu.e. no , 

mbme.nto que. ~ :t/ta.6alha.do/t .6a.-i.. pa./ta. u.ma. g/te.ve., e.le. 

/tampe.', ••. já '/tompe.u. p/ta.,t-i..c..a.me.n:te. c..om o me.do, óa..ói 

c..a.me.n.:te.. Aqu.e.la. ê a. 6o/tma. qu.e. e.le. vê. de. a.:tua./t a.lg~ 

ma. c..oJ..6 a. , pa./ta. a.:te.nde./t a. 'a.lgu.ma. /te.Á..v-i..~dÁ..c..a.ç~d qu.e. 

e.le. te.nha.. En.:t~o, e.u. a.c..ho q~e. e..ó.óa. n.~o ê u.ma. 'qu.e.~ 
tã.o de. c..olo c..â-la. c..omo u.ma./te..õJ..ó:tê.n.c..Á..a. pa..ó .óÁ..va.. Eu. 

a.c..ho /tu.J.m. (Jaime) 

GILBERTO, também, ao assinalar sua concordância com as análi 

ses das in~ciativas de contracontrole desenvolvidas na Carti 

lha, deixa implícitos um certo desconforto com tal terminolo~ 

gia e um endosso potencial à f6rmula de José Francisco': 

CoÁ..nc..Á..dÁ..U c..om a..ó p/tâtÁ..c..a..ó da.~~Á.., da. ge.nte.. Hou.ve. 
u.ma. c..oJ.Yl.c..J.,de.Yl.c..i.a. n.e..ó4 e. :ti.po de. p/tâ.:tÁ..c..a..6 - a. o/tga.nÁ.. 

za.ç~o , do t/ta.ba.tha.do/t, de. 6o/tma. Yl.~O vÁ..ole.n:ta.. O ' ~o 

me.n:to ê de. /te..6i.a:tê.~c..ia.; a. /te..6-i..4:tê.n.c..J.a. pa..ó.ó-i..va., 
a.:tJ.va.. (Gilberto) 
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o Capítulo V, ao tra 'tar da "organizaçao , democriltica 

do contracontrole", procura transmitir, para fins de reforça~ 

mento dos comportamentos político-associativos, algumas per~ 

pectivas alentadoras quanto ao resultado esperável da luta pe 

la democratizaçao do pais, enfatizando-se aí a impor~~ncia dos 

mais diversos movimentos e iniciativas de contracontrole. A 

maioria absoluta dos ~nformantes considerou ' tal fecho como rea 

' lista; viável, e nao uma mera idealizaçao piegas ou panfletá-

ria. Vale a pena registrar alguns dos mais representativos de , 

poimentos pbtidos: 

JAIME--- t fteali~ta. A~ho que a que~tão mai~ ge~al é que a 
, ' 

gente tenha na pJi.átic.a :tado~ o~ ô~gão~ ' de ' c.ol1t~ac.oYl. 

~~ale. A~~oc.iaç~e~, ~indic.ato~, etc., ~Ô tomam a~ 

atLtud, e~ [ ... ], quando ci po~'c.a to~c.eu o ~aóo. Age!!. 
, te não ~e antec.ipa. , E ~ernp~e ~eaçãa a alguma c.oi~a, 

e não a po~tu~a de toma~ a 6~ente ... 

, CHICO ALENCAR - Não, eu ac.ho que é ~eali~ta me~rno. At~ po~que 

d p~ôp~ia idealização e a p~ôp~ia e~pe~ança 6az~m 
pa~te da ~ealidade. AQha que é uma vi~ãamuito ó~u 

to d~ quad~o polltic.o que a gente vive, onde há ~i 

nai~ c.onc.~eto~ de que o povo c.omeça a p~atiea~ a~ 

6o~ma~ de c.ont~ac.ont~ole, pa~a a~~umi~ um POUc.o a 
linguagem da Ca~tilha; .ou ~eja, pa~a mim, c.omeça a 

i 

~e , o~ga·ni.za~ e e6etivainente tem uma 6o~ça de p~e~~lia 

mai.o~. Até.o p~ôP!1:l.a pll:ac.e~fJo eleito~al, Que e ~em 

p~e c.oloc.ado aQti~, c.omoum elemento mui.t.oirnpa~;tante 

n.e.&~a lutaaZ .de de4t~uiçã.o da au(to~ita~i..&ma e óaJita 
,Lec.irnento da democ.~ac.ia. 
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ABDIAS - Ele. e.f.J-tá.um pOLtc.o ide.a.~iza.do ', qua.ndo a. ge.n-te. 6a.z c.om 
pa.~a.ç5e.~ c.Om a. ne.a.lida.de. 6~a.~ile.i~a., N6~ nunc.a. c.on 

vive.mo.6 ~om o' c.on-t~a.c.Çln-t~ole.. Nõ~ f.Je.mp~i c.onvive.mo.6 

c.om o c.on-t~ole.. En-tao, qua.ndo voc.ê a.pon-ta. uma. pe.~~ 

pe.c.-tiva de. a.6i~ma.çào doc.on-t~a.c.on-t~ole., i.6-to pa.~e.c.e. 
, , , 

mui-to ide.a.li.6-ta.. Ago~a, na ~e.a.lidade., pe.lo me.no.6' a 

'ge.n-te. -te.m que. 6u~c.a.~ i~.6o. 

NEY HELOU - A Ca~-tilha jã. ,-te.m um obje.-tivo de. induzi~ uma a.çao. 
, , 

Eu ac.ho que. ~~~a que..6-tao aZ le.va.n-tada, de. .6e.~ mui-to 

ide.aliza.do ou nao ~i~, deve. 6aze.~ pa.~-te. de..6.6e. obje.-t~ 

vo: ' da~ 'no ~ e.n-time.-Yr.-to de. que.m e..6-tá. ,le.ndo uma. b~e.c.ha 

p~~a ~ue. pO.6.6a an-te.ve.~ um , ~e..6ul-ta.do do que. e..6-ta .6e.n 

do di.~c.u-tido. ' º-u.e.~ dizi~, ..• não há. pO.6.6ibilidade. , 

di.6.6o ge.~a~ uma ac.~modação. [ •. ] Fic.a c.la.~o qu~, 

e.m 6unção de. -todo um -t~a.~alho, pode.-.6~ ~he.ga~ a. um~ 

c.ondiçã.o p~õxima da ide.al. 

E, perguntados sobre corno achavam qu~ os leitores receberiam 

as idéias do Capitulo v, acerca da democracia e das institui-

-, çoes e movimentos democratizantes, eis algumas das respostas 

mais significativas fornecidas pelos informantes': 

NEY HELOU - E um c.on.6e.n.6O nac.ional que. .6e. vive. um m6m~n-to d~ 

~e.6o~mulação ~adic.ai da..6 ~e.la.ç5e..6 do.6 ag~n-te..6 de. c.on 

:t~ole. c.om a. ma.6.6a.i, ê. "c.on~;t,Ltu.in:te.", "e.le.iç5e..6 di~e. 

:ta..6", [ ... ] En:tão, c.i:ta.~ e..6.6a ne.c.e.~.6idade., ~!. 

60~ÇM e.~.6a e.xpe.c.-ta:tiva" ê: .6 e. inc.lLti~ na e.xpe.c.-ta.:t~ 

v a 9 e.n aI • 

JAIME --- Vai' ac.e.i:ta~. . Ne.nhum ' :t~aôa,ehado~ ,de.ixa~a de. ac.e.Lt.a~. 
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CHICO ALENCAR - Olha, Oll .le.J.:to/te..6. ligo.doll 0.0 movime.nto o.-6.6oc.io. 

:tivo jã t/ta6alham c.om e.<5 ~ e. tipo de. /te.óle.xão no dia 

a di a; q~anto a ~e.c.ed ~ldo.de. da d~moc./to.c.io., a p/t6p/tio. 

de.moc./to.c.io. i.nte./t"no. do movimento. Então, o. o.c.e.ito.ç.ã.o 

.:Se./tia muito t/to.nqu1.:la, muito óoa, me. pa/te.c.e.. 

MÁRCIO - A de.moC:/to.c.io. ê.. uma c.oi...:So. que o nO.6-6O Po.1..6 ai..ndo. e..6tâ. 

c.on.6tfu,(;i..ndo. [ .•• ] Ago/ta, e.u o.c./te.di..to que. 0-6 c.o"n

~e.i..tO.6 l~~ç.o.do~~ no que. di..z /te..ópe.lto ã. de.moc./tatlzo.

ç.ão, no que. "diz /te.~pe.i..to ã: luto. do movi..me.nto pe.lã. d!!: 

moc./to.ti..zo.ç.ão d~ Po.Z.6, ai..ndo. .6ão ln.6uólc.le.nte.-6. A 
/te.o.lldo.d"e. ó/to..6i..le.i,!to. de..6lle..6 movi..me.n,to.6 -6ão multo mCÚ6 

/ti..c.0..6 do que. e..:Stã.o c.oloc.o.~o..6 aqui.. no. Co./ttllho.. Ei . 
ac.ho ~ue. ~e/te.c.e.~lo. uma ILe.óle.xão e. uma o.nãli...6e. mal!.> " 

o.p/toóundo.da. 

-
JOs:g FRANCISCO - Ac.ho que. óe.m.t .66 " nao -6e./t um c.o./to. óo..6c.leda, 

e.xc.e..6.6i..vo.me.nte. c.on.t.S e./tVo.dOIL, que. "val .6e.mp/te. e..6to./t do 
lado do. le.i.., do. o/tde.m, d'Olr " " óo n-6 c.O-6tume..6 li, do. mo 

/tal; ve.ndo i..-6.60 0.1. c.om~e.~to /te.c.e.lo, de..6c.onói..o.nç.o.~ ~ 

:tal ••• Mo..6, e.u o.c.ho " que. 0..6 pe..6.60~.6 aóe./tto..:S, de.moc./tã 

t1.:c.o.-6, não vão te./t ne.nhumo. dlói..c.uldo.de. . de. o.c.e.lta/t e..6 

ll 'e.-6 c.o nc.e.lto.6; pe.lo c.o nt/tâ./ti..o • 

Finalmente, antes de" dar contadas sugestões ... 
espec~ 

ficas dos informantes para o , emprego da Cartilha, parece opor 

turno transcrever ainda três depoimentos, extraidos de diferen 

tes partes das entrevistas de ' seus autores, que trazem a fOGO 

advertências bastan,tepertinentes para o processo de testagem 

da Cartilha em uma " es"cal~ maior do que a implicada neste es"tu 

do exploratório. 
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ABDIAS ,..--. Eu ac.ho que. a ctpLi.c.a.çã.p , ê. ni'.6élo m om e.nto; 

n e.-6.6 e. mo m e.'nt o ê.q u e. vo c. ~ p o de. j ul 9 a/t , que. v o c. ê p o de. 

avaLi.a./t a e.óic.iênc.,[a e.a não. e.6ic.iênc.ia. Eu ac.ho 
, , 

que. ê. mai.6 aI,. , ' A ' p'!t'~ojil, aél él im, a 9 e. nt e., dize.Jt - ," E.6-

tã. bom; e..ôtâótimo"; e.u 'a.c.ho que. ê. , atê., •.. ê. po.Uc.o, 
, . 

~ •• ê. p a b /t e. d e.m ai.ô C ... ] P o /t que. al .6 e./tia um a a.' 6 i/t 
mação pa/ta ag/tada/t. ' Não , ~ i.ô.6 O; e. um i/tabalha ' pa/ta 

.6 e./t u..til,[zada. Se. e.le., aplic.ado, e.le. /te.nde.u, e.le. 

te.ve. um /te..ôultado, óoi bom; éle.e.le., aplic.ado, não ~e. 

ve. aQ u e.l e. /t e..6 ultada, e.l e. não 6 o ib a m . El e. po. de. . él e./t 

bam pa/tauma aut/ta 6aixa~ pa/ta uma aut/ta atividade., 

pMa um aut/to J e.to/t, pa./ta uma out/ta â.Jl.e.a. 

GILBERTO -. A mi,nh'ae.xpe.lti,ênc.ia 'me.' diz urna c.oiéla; QUe. a.6 pe..6-' 

.ôoa.ô po.ô.ôue.m nZve.,[.ô 'di6e.Ite.nte..ô de. c.on.6c.iênc.ia, e.m ~e. 

lação li palZtic.a, ao mundo, ã:.6 c.o ,i-,ó a.6 . E, de.rttlto do · 

m~vime.nto popala/t, a.ôpe..ô.ôoa.ô QUe. e.~ te.nho ac.ompanha 
" -

,da me. 6aze.m pe./tc.e.be.1t a .ôe.guinte.? QUe. a /te.c.e.pção que. 

e.él.6a.ô pe.él,óaa.6 pO.6.6am ;te.~ pOIt e.,óéla ' idê.ia vai de.pe.nde.1t 

muito da mame.nto , QUe. e.lÇt.ô 'e..ôte.jam vive.ndo. ' 

BOLA -- ~u ~e.i que. a Caltti,e.ha não .6e. pltopae. a .6e.1t um Ú1,ótltU 

me.nto palta .6e.1t u,óadó pe.la dilte.ita, ne.m tampauc.'o pe.l~ , 

ultlta - e..ô Q u e.ltda. Ela ' t e.ltâ., e.u a c./t e.dito, , It e.,ó i.6 tê nc.ia 

da.6 dua,ó 6ac.~5e..ô. Só a,ó pe..6.6oa,ó mai.ô pol~t~zada.6 ~ 

maiél c.on,óc.ie.nte.él te.ltão c.on,óc.iênc.ia de. Qual ê. a 6il~ 

.606ia da Calttilha; . Eu, éle.rnrnodê..6tia, me. c.olac.o e.n 

tlte. e..ô.ôa.6 pe..ô4oa.ô. [. •• ] Eu ac.ho que. 'aCalttilha, o 

ob'je.tivo de.la, ' pe.lo que. e.u éle.nti, ê.c.he.galt ao pavo; 

, ê. .não. c. he. 9 all, pall,a. a p o V o; e.l a. '," ê. .6 e. e. ntll, o.s. alt c.o m 

a po.vo. Eu ariha QU e. toda4 a.6 pe.44o.a.4 que..ôe. p~o.p5e.m 

a.6,a.ze.Ji ,um tltaóalho junto' c.om o pov'o, e. n.Cio palta o 

povo, ê. bom 6~i4 all, ~.ôdo., e.la te.m que. pa/ttilt da d'[.ô 
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. 
eu~~aoeom e~~e povo, qu~ va~ ~eeebe~ e~~~ Ca~tilha. 

[ .•. ] Eu 'aeho que a Calttilha vai :te~ lteJi~têneia, 

vai Jo6~e~ ~e4i4têneia. Po~ exemplo, pela ult~a-e~ 

Que~da, po~que n~o , 6ala em ~evoluç~o. Pela di~eita, 

pO~Que ' vai ve~ que ~ mai4 um~ in6il~~aç~o da e4Que! 
da no meio da popula~~o, pltineipalmente na a~ea da 

' edaeaç~o, que ela tem pavo~. Á di~eita , tem oje~iza 

Que a'lguêm ' e4 e~,e.va alguma eoi4 a pa~a Quem tem o 1 q 

gltau ou aeja Jemi-anal6abeto, pO~Que ele4 ~abe~ Que 

ê pOIt ali QU,e và1. eomeça~a luta. [ ... ] ' T i~ando - e~ 

4e4 doi4 g~upo4 que eu 6alei ante~, eu aeho Que a 

Ca~tilha vai 4e~ ' 6e.m ~eeebida. 

Acreditando que os ,resultados do presente estudo ex 

ploratório, corno aqui interpretados, tenham se mostrado sufi-

cientemente ,favoráveis para autorizar, ' em termos de quali,dade 

acadêmica e responsabilidade político-social, o prosseguimento 

da invésti~ação da aplicabilidade 'sócialmente relevante do , be 

haviorismo ' radical, delineiam-se, desde já" as seguintes eta 

pas de desdobramento da pesquisa. Em primeiro lugar, deve ser 

providenciada urna reformulação da linguagem da Cartilha no sen 

tido 'de sua s~mplificação, bem como um melhor planejam~nto gr~ 

fico, com a introdução inclusive de ilustraçBes po~ desenhos 

e/ou fotografias. Com relação, aos conCeitos e princIpios beha 

vioristas radica.;i,s, a facilita.ção de $eu entend;imento e 
, , 

reten ' 

ção deverá ser alcançada mediante uma exemplificação não 
.. 

~o 

mais abundante, mas 'tamb'ém mais vinculada à vida cotidiana dos 

leitores em pbtenc'ial. Em segundo lugar, deverão, ser construi 

dos instrumenteis de medida da compreensão e retenção, sob a 



443 

forma estrita de aplicaçóes compprtamentais concretas. Um 

acompanhamento do ri.tmo de leitura por um grupo piloto de su 

jeitos deverá permitir uma avaliação da eficácia dos estímulos 

reforçadores verbais, a serem incluidos. e distribuidos ao lon 

go . da Cartilha durante ' a etapa de sua reformulação estiLística 

e gráfica. Em terceiro lugar, devera ser retomado o contacto 

com os informantes que tenham manifestado maior interesse em 

exptorar a Cartilha como i.nstrumento de educação política popu 

lar no âmbito de suas entidades, para: (1) realização de pré-

teste do instrumento de medida da compreensão/retenção; (2) . 
. 

acompanhamento do ritmo . de 'leitura da Cartilha, a fim de detec . 

tar as partes que porventUra não estejam bem apoiadas pelo re 

forçamento verbal introduzido; (3) 'de posse dos 'resultados al ' 

cançados e.m . (1) e ' (2), e após seu eventual emprego em uma se 

gunda refo~mulação do tex to, plan~jar uma pesquisa exper~men 

tal de campo, implicando esta emuma 'assunção conjunta de res 

ponsabilidades éticas e políticas pela equipe de pesquisa e as 

lideranças ·,populares. 

As sugestões de emprego da Cartilha apresent~das p~ 

los , informantes, por escrito ,no questionário de avaliação, cru 

zadas com o .grau de interesse tambêm manifestado, são extensa 

mente transcritas a seguir, a .fim de dota.r este documento pre ' 

liminar de todos os dados necessâr~os para um desencadeamento 

imedL~to das etapas de desdobramento da pesquisa de campC? ora 

esboçadas. 
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JAIME (muito interesse)..,...,..... P.tc.,úne.,{.!t.o mome.n.to .: le.i.tuJi..a. pe.lo-6 pa.!!: 
.. 

.tic...t.pa.n.te..tr da. e.n.tida.de.; . e., a.pO.6 . a.va.li..a.ç.ao, de.óinZ-.la. c.omo iYl.~ 

.t.tc.ume.n.to ú.til ou nao pa..tc.a. o .t.tc.a.óa.lho. 

ABDIAS (muito interesse)..-.- A.t.tc.a.vêlJ da.. Ó0.tc.ma.ç.ão d.e. g.tc.upo~ pa..tc.a. 

de.ba..te.J c.onjun.toJ. 

FERREIRINHA (omitida manifestação quanto ao interesse, sob a 

alegação de que apenas ele e um outro associado haviam lido o 

texto) - . Se..tc.ia. · óO,m p.tc.og.tc.a.ma..tc. um . de.ba..te. c.om a. e.quipe. de. .pe..6Qu!. 

~a. e. ou.t.tc.OJ me.mb.tc.o.6 da. e.Yl..tida.de.. 

ADILSON (mui to interesse) - T e..tc.ia. QUe. ha.ve..tc. uma. c.o n.6 ul1:a. a.O.6 

ou.t.tc.OJ me.mb.tc.o.6; ·. c.a..60 houve.J.6e. in.t~.tc.eJ.6t, e.n.tão, o ide.a.l .6e..tc.ia.: 

19) le..tc. a. Ca..tc..tilha.; · 29) de.ó~.ti.tc. e.n.t.tc.e. ~.6 pe.J.6oa..6 a..6 idiia.~ c.o 

loc.a.da..6 na. Ca..tc..ti.f.ha.; 39) c.onvida..tc. a.lguém do.6 QUe. e.la.bo.tc.a.1ta.m a. 

Ca..tc..tilha. p~a. de.ba..te..tc. c.ono.6c.o. 

GILBERTO (extremo interesse) -- (1) A.t.tc.a.vê..6 de. uma. te.a..t.tc.a.liza.-

ç.ão; minha. e.xpe..tc.iênc.ia. d~mon.6.t.tc.a. a. dióe..tc.e.nç.a. e.n.t.tc.e. uma. .tc.e.u

nião / de.ba..te.; QUe. no.tc.ma.lme.n.te. .6 e. .toltna.m c. ha..ta..6 , c. a. n.6 a..tiva..6, e. 

um .te.a..t.tc.o~ QU~ pa.tc..t~ndo da. vIda. do públIc.o a. que. .6e. 
( 

mobIliza., c.hàma. mul.to a. a.te.Yl.ç.ao; e.xe.mplo -- uma. c.e.na. de. um .t.tc.a. 

ba.lha.do.tc. Ae.ndo · to Yl..t.tc.ola.do pe.lo pa..t.tc.éio na. UfRJ, a. punlç.ã.o. e. a.d 
. , 

.te.Yl..ta..t..êva..6 . de. óa.Zda.-6 de..6lJa. . .6.i.tuaç.âo . . pode.Jt~a. .tc.e.v·e.la.Jt .tódo o c.on 

.te.údo da Ca.'1-.tllha. e. p.tc.o vo c.a.Jt u.m e.·xc.e.le.nte. de.óa..te.; (2) Ca.Jt.tllha. 
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e.m qua.d!tinho.6: de..5 e.nho.6 qUe. !te..tll,a..te.m O c.o Yl.te.údo da. a.po.6.tila.; 

e. l)e. pO-6.6Zve.l i-6.5o de.ve. !Je.!t f;e.i.to da. 60!tma. ma.i.õ bem humo!ta.da. 

pO.6.ólvil, de. modo a. c.ha.ma.J(; a. a.ie.n.çâ.o, a. p!te.Ylde.!t a. a..te.Ylçã.o do 

le.i.to!t. 

IRAíDES (relativó interesse) - T!ta.óa.lho de. g!tupo .6iYldic.a.l. 

ERNANI (muito interesse) -"- ' CUJt~O.5 de. 60!tma.çã.o pol1..tic.a.. 

BOLA (relativo interesse)- ·Vi.6.t!tióu1.-la. e.Yl.tIt.e. 0.6 g!tupO.6 e.xi.6-

.t e.Yl.t e..6 na. c.·o m unida.d e., 'Yla..õ a..6.6 e.m ó.t ê.i.a..6 9 e.!ta.i.õ; dim iYlui!t o v o lu 

me.; c.oloc.a.!t 60.to.6, g!ta6ic.05 · e. de..õe.Ylh~.5. 

GILSON (muito interesse) --Ma.i.6 ,!te..6umida. e. .te./tmo.6 ma.i.6 6aée.i.6. 

JORGE FLORENCIO (relativo interesse) ' - A ' Ca.!t.tilha. de.ve. e.m 'p!t!:. 

me.i!to luga.!t ÓU.6c..a.!t uma. liYlgua.ge.mma.i.6 popuia.!t; e.la. pode.Jtia. .6e.!t 

e.mp!te.ga.da. e,m .6 e.miYlâ.Jtio.6 de. 60!tma.çã.o · e. Yla..6 a.va.lia.·çã e..6 da..6 lu..ta...6" 

JOS~ FRANCISCO (relativo interesse) 

NEY HELOU (relativo interesse) -- A me.u ve.Jt a. u.tiliza.ção . dá 

Ca.Jt.ti.lha. e."s.tall,ã. .c..ondlc.J..oJ1a.da. a. a.lie.Jta.çoe..6 que. pO.6<sa.m vi!t a. 

e.xi.6.ti!t; na. f;o!tma. e.m que. ~ ' e. a.pJte.4e.n.ta. no mome.n.to, Jte..6.tJtinge. r 4e. 
. . 

a.o i.n:te.Jte.l1J.Je. e.m · 4.e. · .te.!t i.n60!c.ma.çoe.~40ÓJte. a. .te.oJr.ia.. e. Yllio. aa.pli 

c..a.çã.o jun.to a.04 movime.Ylto"s popula.!te.~. 
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CHICO ALENCAR (desinteressei mud~ndo . ~ forma- extremo intere~ 

se) - Uma,· CalttLt..ha maL~ a.mpla, que. lnc.lul.ilve. pe.gue. e.l.ipe.c.i6ic.a. 

me.nte. c.omo ~e. 6a.z urna. A.M. ~e.ltia muito lnte.lte.l.il.ia.nte.; El.ita. pode. 

c.a.rnlnhetlt atê. lã? 

MÂRCIO (muito interesse) - Atltavê.1.i de. gltupol.i de. .e.l.itudo junto 

a.1.i Al.il.ioc.laçõe.1.i de. Moltadolte.~, pale.l.itlta.l.i, de.ba.te.l.i, e.tc.. 


