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4. CONCLUSÕES 

Na introdução do presente trabalho, há algumas cente 

nas de páginas atrás, foi sucintamente antecipado, em uma forma 

quase que tão somente descritiva, aquilo que deve~ia constituir 

o conteúdo sequencialmente organizado desta tese. Sob a super 

fície'de tal apresentação descritiva encontravam-se, não obstan 

te, implícitos os seus objetivos principais, que foram gradati, 

vamente explicitados ao longo, ou a 'cada etapa, do desenvolvi-' 

mento formal do trabalho. Cumpre, portanto,nestas últimas pou 

cas laudas adicionais, prover como que tiro julgamento crítico -, 

ou, mais propriamente, autocrítico' -- do grau em que aqueles 

objetivospareç~ ter sido efetivame~te alcançados, assim como 

d,e seus eventuais subprodutos. A rigor, algo com o sabor de in 

formação nova será ainda trazido a foco, porém apenas com a fi 

nalidade de proporcionar critérios complementares para a produ 

'ção das referidas conclusões críticas. 

Em primeiro lugar, e justamente a propósito do talvez 

excessivo número de páginas escritas, cabe observar que a inten' 

N 

çao original era a de oferecer aos leitores um trabalho bem me-

nos extenso que este; e, assim, It}ais facilmente "consumível" ou 

utilizável em posteriores práticas acadêmicas. Embora tal de 

claração deva ter aqui o admitido valor de uma autocrítica, 

possível agregar-lhe algumas circunstâncias modificadoras, 

.-
e 

e 
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mesmo invocar como seu ~rrncipal ~eterminante a perseguição de 

outros objetivos mais academicamente relevantes ou oportunos. 
- . . ~ 

Na verdade, as citaçoes, longas e numerosas, extra1das tanto da 

obra de Skinner quanto das de outros autores, respondem por uma 

parte bastante substancial do volume finalmente atingido. pelo 

texto. No sentido de justificá-las, deve-se lembrar a advertên' 

cia de Jensen (90), já registrada n~ Introdução, quanto à abso 

luta conveniência de se. deixar Skinner falar por si mesmo, as 

sim como a de, 'sempre que. possível e desejável, estender-se es 

sa medida às manifestações dos demais estudiosos também selecio 
. 

nados para informar '0 de?envolvimento desta tese. 

Acrescente-se a isso a circunstância de que o próprio 

processo de elaboração da tese, enquanto produção de c..ompo.Jr..t~ 

mento veJr..bál, esteve sempre sob o controle· de fatores associa

dos a um outro au.d.i.tôJt.i.o (no sentido' skinneriano do termo)êÚéin 

daquele representado pela Banca Examinadora.que deveria j.ul.,. 

gá-la. Os estudantes -- de graduação e pós-grad~ação -- princ! 

palmente em psico.logia, mas também em ciências sociais e educa':". 

çao, com os quais este 6alante se mantém em constant~ interação 

verbal a propósito das posições e realizações skinnerianas, 

constituiram esse outro au.d.i.~ôJt.i.o. Â consideração de suas pro 

váveis reaçoes .i.ntJtavC?,Jtba.i.,6 deveu-se, em grande parte, a "for 

ça" de emissão do c..ompoJttamen:to textu.al de registro das referi 

das c:i,tações. Realmente~. dado' que tal au.d.i.tõJr...i.o caracteriza-se' 

frequentemente como não-reforçador, ou até mesmo "negativo", no 
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que se refere à temática behaviorista, radical, pareceu ao 6ata~ 

.te que reproduzir textualmente o que Skinner de fato disse, as 

sim como o que de fato tem sido dele dito, tanto por seus adeE 

tos quanto por seus críticos, poderia contribuir para tornar es 

ses ouv1.n.te.6 gradativamente mais reforçadores, ou me,nos puniti

vos, para com os temas em questão. 

Como aponta Schneider (171), "são inúmeras as falá

cias antibehaviorísticas como a da metodolatria, rigidez tecni 

cista, cientificismo, reduciónismo, anti-humanismo [ ••• ], meca 

nici,smo, 'ainbiental'~smo extremo tI' (p. 42). E, no entanto, 'esta 'é 

uma descrição bastante fiel da imagem que a maioria dos estudan 

tes de psicologia, e,também muitos professores, fazem do 

viorismo radical, ~ bastante caracterí.stico, inclusiv'e~ 

beha 

'que 

tais, argument9s falaciosos assumam, devido talvez a sua debilida 

de intrínseca, a forma de restrições ,e ataques pessoais a 

Skinner. Por .exemplo, em que pese o depoimento de Schneider de 

que "conhec [e,u] poucos humanistas a~tênticos como [ .•• ] B. F. 

Skinner" (ibid.),.o oposto constit~i uma das críticas mais co 

muns endereçadas ao seu sistema. 

Assim, precisamente por se entender que as falácias 

ora denunciadas apresentam essa tendência à personalização, à 

argumentação àd hom1.nem, é que se conferiu aqui uma grande ênfa 

se ao desenvolvimento histórico-acadêmico do "lugar" chamado 

Skinner. Nesse sentido, espera-se que, face ao conteúdq deta 
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lhado -- e aí as citações cumprem uma. importante função elucida 

tiva -- dos Capítulos I e 2, torne-':se mais problemática a sus 

tentação das críticas falaciosa~ arrol~das por Schneider. Co 

mo, pois, continuar aludindo a uma suposta "metodolatria" e a 

uma "rigidez tecnicista", quando .se adquire a informação cir-

cunstanciada acerca dos princípios informais ,de pesquisa induti 

va identificados por Skinner na condução de seu trabalho cientí 

fico? Como insistir em que o behaviorismo radical constitui 

uma perspectiva "mecanicista", após se testemunhar o relativa-' 

mente longo porém definitivo processo pelo qual Skinner termi 

nou rompen:b a:m a psírologia S-R? Como especificar a 'que tipo de 

redução se refere o jargão comumente invocado do "reducionismo 

skinneriano", quando se o vê posicionar-se tantas vezes' cont'ra 

as tentativas de 'explicação dos fatos de.um dado nível de obser 

ção por apelo a eventos verificados em outro nível? A rigor, 

neste caso, pode-se prever que, ante a irrefutável constatação 

de que Skinner não reduz os fatos comportamentais a fenômenos 

fisiológicos, o típico de trator do behaviorismo radical argumen 
. , 

te que o que se critica é a redução do·p.61.qu-i.c..o ao c..ompoJttame.n

tal. Mas~ aí também, encontraria ele no texto abundantes e 

significativas contra-argumentações, ~omo, a propósito, bem sin 

tetizadas na seguinte passagem de About be.hav-i.oJt-i..6m: 

V-i.z-.6e. que. uma. c..-i.ênc..-i.a. doc..ompoJttame.nto de..6uman-i.za o 
home.m p04qUe. e. Jte.dutofLa. V-i.z -.6 e. que. .6 e. avêm c..om um 

ê-i.po de. nato c..Ômo .6e. e.le. 6o.6.6e. um t-i.po d-i.6eJte.nêe. 
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~omo a~onte~e, po~ exemplo, .na P~i~ologia Fi4iol5gi
~a. Ma~ o óehavio~i~mo nau ~e move de um 4l4tema de 
dimen~ôe~ pa~a out~o, Simple~mente p~opo~~iona uma 
expli~aç~o alte~nativa do~ me~mo~ 6atd~. Ele nao ~e 

duz o~' ~ entimento~ a e~tado~ ~o~pÓ~eo~i ~imple~mente 

a~gumenta que o~ e~tado~ ~o~po~ai~ ~ão e ~emp~e óo~am 
aquilo que ~ ~entido~ Ele nad Aiduz o~ p~o~e~~o4 de 
pen~amento [a ] ~ompo~tamentoJ 4imple~men:te anall~a o 
~om~o~tamentb p~eviamente expli~ado pela invençio do~ 

~~o~e~~o4de·pen~amento. Ele nao' Xiduz a mo~alidade 

a ~e~to~ t~aço~ do ambiente ~o~ial) ~imple4mente in 

~l~te em que e~~e~ .6ato~ ~emp~e 6o~am ~e~pon4~vei~ p! 
lo ~ompo~tamento mo~al. (Skinner, 231, p. 204) 

Um dos objetivos, então, deste trabalho , que se inten . 

tou perseguir principalmente atraves da abordagem histôrico-aca 

dêmica do behaviorismo radical, era O· de promover um maior 

conhecimento da importância desse sistema psicologico no 

re-

-pro-o 

prio âmbito acadêmico, mais especificamente do Rio de Janeiro. 

Buscava-se,como que constituindo urna·dimensão estrita e au 

tocontida da'presente tese, resgatar a imagem legitimamente po 

sitiva de B. F. Skinner e de seu behaviorismo, que se perderam 

através da divulgação didática extreamente simplificada, do ní 

tido divórcio entre o ensino e a pesquisa comportamental básica 

em praticamente todas as instituições universitárias localiza
i . . 

das no Rio de Janeiro, e, finalmente,. de sua transformação. em 

"bode expiatôrio li' da relativamente precária situação em ter 

mos de conhecimento e aplicabilidade -. em que ainda se encon

tra a psicolo,gia contemporânea.' Não se possui no momento; por 
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certo, elementos que pe~ítam uma. pronta avaliação do atingimeg 

to de tal objetivo. Nâo obstante, a experiência anterior de 

monstra que se pode aguardar, esperançosamente e sem qualquer 

impaciência, que este texto produza seus efeitos, talvez lentos 

e modestos mas capazes de se somarem aos já hoje algo suspicio 

sos resultados obtidos através de P~ieolo9ia do eont~ofe ~oeiaf 

(162) • 

Obviamente, um objetivo maior e mais explícito da te 

se .consistia em demqnstrar, p.elo menos em termos potenciais, o 

caráter intr~risecamente relevante da. aplicabilidade sociai do 

behaviorismo. skinnerfano .. Ern~ora 6 eventual sucesso de uma tal 

demonstração pudesse 'servir, e muito, ã concretização daquele_ 

primeiro obje.tivo,. de elevação do~tatu.4 do behaviorismo . de 

Skinner no 'meio acadêmico do Rio de Janeiro, nao se a buscou, 

de certo, exclusivamente por essa razão. Do mesmo modo que 

Skinner (182) afirmara, já na obra de inauguração da analise· ex 

perimental do comportamento, que lia importância de uma .... . 
c~enCl.a 

do comportamento ~eriva em grande medida da possibilidade de 

sua aplicação xinal aos assuntos humanos" Cp. 456), assumiu-se, 

no presente trabalho, desde a época de seu planejamento, que a 

importância a se conceder ã aplicabilidade do sistema skinneriano 

dependia de que ela se caracterizasse como socialmente relevan 

te. Por ~efevâneia ~oeiaf de alguma atividade acadêrnico-profi~ 

sional.entende-se aqui, em um sentido amplo, sua disposiç~o ou 

capacidade de interferência positivamente catalisadora no pro 

cesso de transformação histórica da sociedade. Para esclarecer 
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um pouco mais essa caracterização, cabe notar, por exemplo, que 

um tipo de intervenção psicológica que se exerça a nível mera 

mente corretivo, e/ou em uma escala de efeitos tão somente indi 

viduais, é antitética a uma aplicação p~icolõgica ~oci.almente 

/televante. Nesse sentido, Krasner (101), ao discutir as rela

ções entre o controle do comportamento e a responsabilidade so 

cial, indica que Roe (158)., em um artigo sugestivamente intitu 

iado Man'~ 6o/tgotten weapon, "sustenta que o papel do psicólogo 

numa sociedade em transformação deve ser ativo" (101, p. 559), e . 

transcreve alguns de seus comentãrios acerca da necessária or 

dem de grandeza de tal ativid~de: 

Pa/tece-me .{.nap/to p/tiado que um g/tupo de úentl.itM
l 

que 

e~tão o/ti.entado~ p/timo/tdialmente pa/ta o ~ e/tv.[.ç.o [ou . 

. apli.caç~o p/tãtica], ou que !Lec.onhecem que a adaptaç.ã.o 

a v~dd ~e 6az cada vezmai~ complexa e di.6Zci.l, ~e 

o6e/teçam pa/ta cu/ta/t a~ en6e/tmidade~ que /te~ultam da 

~i.tuação atuai, ma~ 6açam pouco, ou qua~e nada, pa/ta 

ajuda/t a ~oci.edade a que ap~enda a en6/tenta/t de. uma 

melho/t m~nei./ta ~eu~ p/toblema~ ~ociai.~, emocionai~ e 
i.nte/tpe~.~oai~, pa/ta que ~~ pe/ttu/tbaç.ôe~ que ago/ta ~e 

ap/te~entam. po~~am ~e.JL e..vitada~. (Roe, 158; apud 
Kiasner, 101, p, 559) 

Mais ,especificamente, no presente trabalho, consíde
f .. . 

rou-se que o que com efeito define a relevância social de um 

dado programa de 'intervenção' psicológica é o seu caráter politi 

camente p/tog!Le~~i.~ta e democ/tatizante.. Embora um crItico do 

projeto, quando ainda em sua versao preliminar, o tenha xOtul~ 
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como "uma proposta vaga, na medida qu~ mantém uma indefinição 

do que sej~ 'progressista' e 'democratizante''', acredita-sé que, 

em seu desenvolvimento subsequente, do qual terminou por resul 

tar '~este texto, tais caracterlsticas preconizadas tenham se de 

lineado bastante claramente. Se, de uma forma mais ortodoxa, 

se houvesse providenciado uma prévia "definição dos termos" da 

pesquisa, teria ela assumido a seguinte forma: 

(1) Pro~ressista -- segundo o Novo Dicionário da Língua Portu-

guesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira é, dentre ou 

tros significados, o que "se diz de quem, não pertencendo a um' 
" 

partido socialista ,ou comunista, aceita e/ou apoia, no entanto, 

os princípios, socialistas, ou marxistas";" obviamente, esse adje, 

tivo não é aplicável' unicamente a pessoas (ou a seus comporta

mentos verbais momentâneos), mas é, pert'inente também para aca

r~cterização" de propostas, projetos ou outros produtos verbais 

impessoalizados~ 

(2) Democratizante - ainda segundo o "Novo Aurélio" é o 

'''que democra,tiza" i e democratizar significa "levar à ,democra":' 

cia, tornar democrático ou democrata, pôr ao alcance do povo, 

popularizar, etc". No projeto em si, acrescentar-se-ia apenas 

a perspectiva behaviorista skinneriana, como interpretada por 

sá (162), segundo a qual o processo que leva à democracia con 
/ 

siste na criaç'ão e' aperfeiçoamento 'de vias insti tucionalizadas 

de contracontrole dos controladores. 

Antes de prosseguir na formulação de considera-

ções conclusivas acerca dos aspectos socialmente relevantes do presen 
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te trabalho, cabe assinalar neste momento, por oportuna, a pos 

sibilidade de um relacionamento retroalimentador entre este se 

gundo objetivo -- de natureza s8cio-política -- e aquele primei 

ramente discutido de caráter mais sócio-acadêmico. Assim, 

na medida em que se demonstre a aplicabilidade socialmente rele 

vante do behaviorismo radical, o seu próprio prestigio acadêmi 

co deve aumentar; e, isto ocorrendo, deve contribuir para que 

um número maior e possivelmente mais qual{ficado de estudantes 

e estudiosos de psicologia se disponha a explorar tais potencia

lid.ades de aplicàção. Em ultima instância, portanto, a eleva-

ção do ~~a~u~ do behaviorismo skinneriano, que se admitiu cons 

tituir um dos 'objetivos desta tese, 'estará servindo 
. . 

significa-

tivamente às causas sócio-politíças da democracia e do igualita 

,rismo humano. Os. fechamentos que falta c3:inda proporcionar, nas 

pr.esentes Conclusões, a diversos 'tópicos anteriormente discuti 

dos, devem, poiS, 'incorporar ambos os tipos de preocupações so 

ciais aqui enfatizadas -- acadêmica e política, em seus· s~nti 

dos mais amplos possiveis. 

De fato, uma das principais dificuldades em se obter 

a adesão de estudantes de psicologia ã perspectiva behaviorista 

radical -- além do ,antibehaviorismo perpetUado por um clima cul 

tural-acadêmico que confere prestíyio pessoal aos ensaistas,pro' 

fessores e alunos que assim se posicionam -- decorre do fato de 

que o seu ensino comumente se restringe a informações e práti 

cas do âmbito da pesquisa básica. Os conceitos skinnerianos 

sao quase que exclusivamente referidos ao que se evidenciou ori 
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gina1mente no comportamento de ratos e pombos dentro de eaixa4 

de Sfz.inneJt r eé também com esses mesmos organismos e equipamen'" 

to que são produzidas as demonstra98es da "vigência ciéntifica" 

das leis funcionais do comportamento, Nao que isto nao deva 

ser feito, ressalve-se desde logo; mas, é preciso alertar o es 

tudante de que as coisas são. fe;ttas dessa maneira na investiga 

ç·ão básica do comportamento operante em 1aboratôrio, porque ai 

é. importante tornar as coisas fáceis para b experimentador, co 

mo o próprio Skinner (201) declara muito francamente e sem qual 

quer constrangimento: . o 

Ao e..6 tudaJt e..6 te. eompo Jttam ento de. vemo.6 tÇJ maJt e-e.Jtta.6 de. 

ei:.6õe..6 pJt~vLa.6. C~me.ç.amo4 poJt e.le..ge.Jt um oJtganL.6~o, 
. , 

que. e..6pe.Jtamo.6 .6e.ja Jte.pJte..6e.ntátLvo, ma.6 que. .6Lmople.~me.!! 

te. i, .6DbJte.tudo, eonve.nle.nte.. Ve.0e.mo.6·tambim e..6eo

lhe.Jt um a.6~e.eto do .6e.u ~ompoJttame.nto, nio pe.lo Lnte.~ 

Jte..6.6e. Lnttr.Zn.6e.eo que. pO.6.6a te.tr., ma.6 .6Lm pOJtque. .6e.ja 

mal~ ,~~Ll de. ob;e.JtvaJt, a6e.te. d me.Lo de. 60Jtma que. PO! 

.6a .6e.Jt 6aeLlme.nte. tr.e.gL.6ttr.ada e..potr.que. [ ••• ] pO.ls.ls~ Jte. 

pe.tLJt-.6e. muLta.6 ve.ze..6 ~e.m ean.6aç.o. Em te.tr.ee.LJto lu 

ga~, de.ve.mo.6 .6e.le.eLonaJt ou eon.6ttr.uLtr. um e..6paç.o e.xpe.JtL 

me.ntal ci ue. pe.JtmLta um O bOom eo nttr.ole.. [ ••• ] 

T ... ] e.6tudamq.6 ~ eóeLto maL.6 eonve~Lente.me.nte. d.L.6pon 
do uma eon.6e.qu~neLa atr.bLtJt~tr.la elaJtamen.te tr.e60Jtç.ado

tr.a. O alLme.nto tr.e.4ulta .6etr. tr.e.6oJtç.adotr. paJta um pombo 
6amLnto (patr.a o pJtopÓ4itv do mome.nto não ê neee.6.6dJtLo· 

ana.e.i;.6atr. potr.que L44·0 aeonteee.l [ ••• ] (Skinner, 201, 

p, 139-141) 

Além de tal esclarecimento, é impresc±nditvel que se informe ain 

da o estudante sobre o outro tipo de investigação em que também 
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precisa se basear o psicólogo aplicado ,para que se capacite pro 

fissionalmente ao emprego do instrumental teórico e técnico pro 

porcionado pela abordagem behaviorista radical dos assuntos hu 

manos. Não se trata, como esclarecem Baer, Wolf e Risley (7) 

nas seguintes passagens, de extrapolar os resultados da I?esqui 

sa básica para o equacionamento das relações entre comportamen

to e ambiente características das diferentes situações. sociais 

em que os homens se envolvem: 

A~ d~~~~nçõe~ que e~~~~em en~4e a ~nve~~~vação apl~e~ 
da e a ba~~ea não ~ão aqu~ a~ que exl~~em en~4e uma, 

~iên~ea com a'qual, 4e "de~~ob4e" e OU~4a eom a qual 

me4ameh~e ~e "a.p:t~ea.." o que, jã. ~e ~abe. Ambo~ o~ em 
p4eend~men~o~ pe4gun~am ~ que i que eon~4ola o eompoA 

~amen~oque ~ e e~~a e~~uda·ndo. [ ... ] 

O. 4õ~ulo de apl~eado não ê de~elLm~nad'o pelo~ plLo'c.ed:f 

men~o~ que ~e emplLega na ~nve~~~gação, e ~~m pelo ~n
~elLe~~e'que a ~oe~edade ~o&tlLa pelo~ plLoblema~ qui,~i 

, . 

eJ.>.~uda . . Na apl~eação eompolL~amen~al, o eompolL~am~n-:. 

~o I o~ e~~1.mulo~ I o olLgal1~~mo [ ... ] ~ao ele~~o~ p04 

~~a ~mpolL~ane~a palLa o homem e palLa a ~oc~edade, ma~~ 

do que pOIL ~eu valo4 palLa a ~eolL~a. (7, p. 28-29) 

Conquanto muito extensa, nao parece aqui deslocada a 

transcrição que se segue de uma experiência vivida por um emi 

nente psicólogo dedicado à pesquisa comportamental báSica,Charles 

Ferster,em intercâmbio com as atividades aplicadas de uma equi 

pe clínica. Além de ilustrar e, de certo modo, justificar as 

recomendações precedentes quanto ã sensibilização do estudante 
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de psicologia para com a perspectiva behaviorista radical, esse 

relato constitui em si próprio um convincente depoimento acerc~ 

da efetiva e vantajosa aplicabilidade do sistema skinneriano 

aos assuntos humanos, ainda que não na escala social ambiciona 

da no presente trabalho. Os seguintes 'fragmentos do artigo em 

que tal experiência foi r~latada pela primeir,a vez (1967) sao 

extraidos de Ferster, Culbertson e Boren (66): 

A ponte ent~e meu~ eonhee~mento~ ge~a~~ ~ob~e o eom-

po~tamento e m~nha p~át~ea eom e~~ança~ teve ~nZe~o' 

q tútndo 'eomec:.el a o 6~ e~va~ a equ~pe e.e.Zn~ea de L~nwood, 

pa~t~eu.e.a~mente M~~~ S~mmon&, te~apeuta e~pee~a.e.mente 

dotcx:da. Um' exemp.e.o 6o~ a ~nte~açã.o ent~e ~~ S~OM 

e ,Ka~en, mel1.~na aú.t~~ta de quat~o 'ano~. Ka~en e~tava 

em L~nwood há, ap~óxbnctda.mente, dcia~ ~emana.6.. Pa~.6a 
va a ma~o~ pa~te do tempo aga~~ada a uma boneea 'de 
p.e.á~t~eo, e' eho~ando. [ ... ] 
o d,e~enfl:0.e.a~ da ~nte~açã.o du~ou ap~ox~madamente , t~~n 

ta' múiuto~, du~ante o~ qua~~ al.guma~ eentena~ de ~e 

6o~çamento~ muda~am ~ub~tane~a.e.mente o ~epe~tãuo, de 

Ka~en. Em eon.:t~a~te c.om o ~e6o~çamento eom eom~da, 

eoino aeonteee u~ua.e.mente no~ expeumento>5 'eom an~-

m~~, pé.queno~ deta.e.h·e~' no amb~ente da e~~ança 6o~am ' 

,h5b~~ e ~ap~damertte man~pu.e.ado~ numa ~~n6on~a de ~nte 
~açã.o (ent~e ka~en e M~~~ S~mmon~J. Embo~a e~~é~ P~E

c.e~~o~ eompouamentai.~ 6o~~ ein ~ eme.e.hante~ ao~ que 

c.onhec..i..a no~ expeumentoL\' eom an~mú~ e eom ~ e~e~ hu... 

mano~, de~c.ob~~, ao ob~e~va~ e~te ep~~ãd~o e out~o~ 

~eme.e.hante~, mui.ta~ mane~~a~ nova~ de c.ont~o.e.a~ e ~n 

6.e.uenc~a~ o compo~tamento d~~~a~ e~~ança~. Embo~a eu 
v.i..~~e ap.e.~eado~' todo~ o~ p~~neZp~o~ do eompo~tamento 

que eonhee~a,' hav~a aqu~ uma .â.~ea de eonteúdo que nao, 
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pode~ia ~e~ p~ovenienxe apena~ de expe~imento~ de la 

bo~axo~o. Eu e~a eapaz de óaze~ uma anãli~e óunei~ 

nal da inxe~a~ao, ma~ jamai~ pode~ia x~-la planejddd.·· 

Mi~~ Simmon~ óieou exx~emamenxe admi~ada de eomo m~

nha~ anoxaçõe~ ~ob~e ~ua inxe~a~ao e9m Ka~en ~eóle

xiam minueiQ~ amenxe ~ua. axuação. "ChaJtle.~" ,'di~~ e 
ela, "nao vejo eomo voe~ pode eomp~~e~de~ xe~apia; 

~ao neee~~ã~io~ muixo~ ano~ de x~einamenxo pa~a ehe 

ga~ a "i~xo". [ ... ] 
A admi~açao de Mi~~ Simmon~ pela" minha de~e~i~ao minu 
eio~a de ~eu eneonx~o eom Ka~en e~a devida, em pa~xe, . 
ã ·~ua dióieuldade em eomuniea~ ~eu~ p~oeedimenxo~ a 

oux~a~"pe~~oa~. Ape~a~ de ~ua eon~umada pe~Zei~ no 
x~axo eom e~ian~a~, Mi~~ Simmon~ nao e~a eapaz de in! . 
x~ui~ ve~balmenxe"oux~o~ memb~o~ da equipe, que xam 

b~m nao e~am eapaze~ de ap~~nde~ apena~ ob4e~vando~a 

e"que óieavam muixo aqu~m da ma~ea de~ejada. Te~mo~ 

eomo "tigue ~ua~ anxena~", ou "euide do bem-e~xa~ da 
e~ian~a", que eon~xixu.[am muixa~ veze~ de~e~içõel.! e.le 

g~n~e4 pa~a aquele~ denx~e nol.!. que ap~eeiavam um~ anã 
li~e óina do eompo~xamenxo, nao indieavam, pa~a a equi 
pe, o~ pltO eedimenxo~ Jr,.eai.~ que" deve~iam I.! e~ u~·ado~ 

eom a~ e~ian~a~. Talvez uma eixaçao de uma palel.!x~a 
" . 

~eeenxe .de Mi~~ Simmo.n~" po~~a I.!uge~~ o impaexo que a 
linguagem x~~niea do eompo~xamenxo xeve I.!ob~e ~eu xJr..a 
balho: "Aeho Que ago~a po~~o expli.ea~ p~o eedime~xo~ em 

pequeno~ pal.!~d~, de modo que aI.! pel.!~oa~· nao me olhem 

apena~ eegamenxe e eom e~panxo. Eu nem ~ei mai.~ eom 
ee~xeza I.!e me~mo a i.nxui~ao ~ xão mi~xe~io~a. Aeho" 
que' ~ xe"~ olho~ poli xoda pa~xe e ve~ aI.! Zn6imal.! peque 
na~ eoi~a~ que a~ e~i.anç.a~· .e~xã.o 6azendo e. enxao, de 
~epenxe, a e~i~nç.a ~eage a no~, e ~ou eapaz de ve~ O~ 
pequeni.nó~ pa~~o~ e expli.ea~ muixo melhoJr.. o que e~xou 

6azendo eom a~ c~ianç.a~, de modo que a magia de~apa~! 
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e.u de. Li..nwood - o qu.e. ac.ho .magnZ6ic.o!" 
uma linguage.m ~imple.~ e c.onc.i~a de. modo 

e.nte.nde.m. [ •. ] 
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Ago~a e.la te.m 
que. todo~ a 

Em ~e.~umo, que.~o .de.~c.~e.ve.~ c.omo a e.quipe c.llnic.a de. 
Linwood e. eu modi6ic.amo~ ~e.c.ip~oc.ame.nte. no~~o~ c.ompo~ 

tame.nto~. Ve. um modo ge~al, be.ne.6ic.iamo-no~ me.no~ de. 
mêtodo~ do labo~atõ~io animal, u~ado~ lite.~alme.nte., 

do que. de. de.~c.~i~õe.~ obje.tiva~ e. ~i~te.mâtic.a~ do c.om 
~o~tamento. Um~ linguage.m ~i~temâtic.a ~ob~e. o c.ompo~ 
tamento pe.~ite. ao c.llnic.o u~a~ ~e.u~ c.onhe.c.ime.nto~ e.! 
pe.c.iai~ e. ~ua e.xpe.~iênc.ia de. modo mai~ e.6ic.az. A p~in 
c.lpio, o~ c.llnic.o~ ·de. Linwood te.miam o c.ondic.ioname.n
:to po~qu~ pe.n~ avam na. ~itua~ão u~ ual de. labo~a!-õ~io. 

e.m que. o ·e.xpe.~ime.ntado~ de.tvunina o c.ompo~tame.nto . a 
. . 

~e.~ de.~e.nvolvido. Quando pe.n~a.vam. em aplic.a~ o c.ondi '. -
c.io name.nto . o pe.~ante. e.m c.~ia.n~a~, pa~e.c.ia-lh.e.~· a~bit~É:. 

~io, imo~al e. 6e.ito ã~ e.xpe.n~a~ do de.~e.nvolvime.nto da 
c.~ian~a. Ve.~c.ob~i~am, e.nt~et~nto, que., c.om o~ c.onht 
c.ime.nto~ c.llnic.o~ p~o óundo~ que. po~~ uiam, e.le~. ê que. 
de.c.idiam que c.ompo~tame.nto~ da c.~ian~a de.ve.~iam ~e.~ 

d~~e.nvolvido~i· o~ p~inc.lpi~~ de. c.ondic.ioname.nt~ ap! 
na~ 'o~ auxiliavam a t~abalha~ mai~ e. óic.azme.nte. •. 

Vo. m~u ponto de. vi~ta, c.omo p~ic.õlogo e.xpeltime.ntal, 
e.nc.ont~e.i no ~e.ve.~~o de.~te. "e.mp~ê~timo e. a~~e.ndame.n

to" muito~ "g~ão~ pa~a a minha mo e.nda" . O~ ó e.nôme.no~ 
c.o~ que. me. deó~onte.i no labo~atõltio animal ~ão ago~a 

plane.jado~ num c.onte.xto Iteal e. te.nho de.~c.obe.~to, e.m 
no~~a~ di~c.u~~õe.~ 6~e.que.nte.~ e. na ob~e.~va~ão da~ c.~i 

an~a.6, muito~ de.~a6io~ :te.õ~ic.o~. (66, p. 20-22) 

'I 
i 

,I 

Assim, portanto, d·a mesma forma que, segundo o depoi 

mento de Ferster, os objetivos. terapêuticos estabelecidos por 

toda urna gama de conhecimentos clínicos especializados puderam 
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ser mais eficazmente atingidos através da incorporação do novo 

esquema conceptual da análise comportamental aplicada, susten~ 

ta-se aqui que objetivos políticos progressistas e democratizan 

tes podem também ter sua perseguição social beneficiada pela 

adoção da perspectiva teórica do behaviorismo radical. Certa-

mente, se nao houvesse qualquer vantagem na ~ssimilação das prá ' 

ticas verbais behavioristas às ati~idades de interpretação da 

realidade social e de planejamento da sua' ,necessária ação tran§. 

formadora, a presente proposta constituiria um flagran' 

te .desserviço às' causas da democracia e do socialismo. Na medi 

da, entretanto, em que se consegue, ainda que em termos apenas 

potenciais, demonst'rar sua utilidade, urna eventual resistência 

em explorá-la -- por parte dos grupos, movimentos semi-instltu

cionalizados e entidades, que têm nessas causas sua própria ra 

zão de ser 
.. 
e que passaria a representar tal desserviço. Es 

sa espécie de répto -- de que se faz agora preceder a síntese 

conclusiva da aplicabilidade behaviorista.radical -- pode. ser 

construtiva e lealmente lançado, porque não implicaabsolutarne~ 

te em qualquer descrédito dos esforços desenvolvidos por essas 

vanguardas políticas organizadas. As habilidades e sensibilida 

des dos seus experientes militantes são aqui tornadas corno real 

mente imprescindíveis, do mesmo mddo corno Ferster considerou os 

conhecimentos .. da equipe clínica com a qual passara simplesmente 

'a colaborar. Não se sugeriu em momento algum, ao longo deste 

inteiro trabalho, que tais'militantes viessem a ser substitui

dos por "tecnólogos comportarnentais", aos quais se proporcionas. 
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se, à guisa de formação "complementar". alguma espécie (inteir~ 

mente inv'iável, adiante-se) de instrução expedita em "política, 

cotidiana". :r: precisamente o·opósto que se vem aqui propor 

que aos militantes, de longa e rica formaçio na "escola da vida 

política", seja conferida uma famLLiarizaçio adicional com os 

conceitos e 'princípios do behaviorismo radical. 

Encontra-se implícita nessa última proposiçio uma das 

principais vantagens da análise comportamental aplicada, qual 

seja; ela é plenamente comunicável e para fins permanentes; ou, 

em outros termos,. presta-se efetivamente à ap~op~~acão pelas 

massas populares, através da intermediaçio responsável Çle suas, 

lideranças. Em um primeiro m9me~to" os cientistas do comporta 
;-

mento, ou talvez uma equipe de psicólogos comportamentais apli 

cados, devem seguramente se fazer necessários, mas uma dependên' .. .-
cia permanente e~ relaçio aos detentores iniciais de tal saber 

teórico e técnico torna-se bastante improvável, se não de todo 

impossível, uma vez iniciado o processo sério e consistente de 

sua apropriação. Dizendo de ou.tra maneira, a' transferê'ncia in 

tegral e defini·tiva do conhecimento behaviorista radical acadê 

mico para o domínio público, ou seja, sua efetiva democ.~a.t~za-

cão, é realmente viável ocorrer; ao contrário do que acontece 

com outros tipos de produçio intelectual, que, por sua sofisti 

~açio filosófica mentalista, por sua.complexa elaboraçio sintá 

tica interna, ou por sua suposta transcendência em relaçio à v~ 

da humana em si, requerem algo como uma "iniciaçio interminá-

vel". 
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Cabe, no momento, e claro, a ressalva de que os resul 

tados do estudo exploratório empreendido aparentemente não auto 

rizam as ilações do parágrafo precedente. Afinal de contas, 

uma das evidência.s mais ni tidas ali obtidas refere-se j ustamen 

te à dificuldade de compreensao do texto por parte da população 

a que se destinava. Não obstante, estudos anteriores conduzi-

dos sob maior ·controle .experimental --- Farris, Kent e Henderson 

(64), Ulrich (253) ___ o d"emonstraram a factibilidade do ensino da 

análise experimental do comportamento a crianças entre oito e 

doze anos d~ idade, alcançando um nível de competência compará

vel ao de-~studantes universitários, assim como do treinamento 

de secundarist.as oriundos ~e ambientes desprivilegiados para o 

emprego em tarefas de· socialização de crianças menores. Do fa 

-to de que a forma didática empregad~ no .presente estudo ·a 

CaJt;U .. lha de ContJtac.ontJtole Soc.ial tenha se mostrado pouco 

adequada não se segue logicamente que.qualquer outra form~lação 

técnica, apenas porque destinada a proporcionar a aquisição do 

mesmo tipo d~ repertório verbal, esteja também fadada a um igual· 

insucesso relativo'. Além do mais, . como já discutido no Capitu 

lo 3, o grau em·que foi avaliada a seriedade da iniciativa e 

sua compatibilidade com os objetivos progressistas e democrati 

zantes das .entidades envolvidas no estudo, assim como os eluci 
I 

r 
dativos e alentadores depoimentos 'dos informantes com relação a 

I 
diversos as~ectos. da CaJttilha, permitem concluir que o desafio 

; 
de tornar tal instrumento didático mais facilmente 

., 
compreens~-

vel para a população-alvo constitui um problema técnico de pr~ 
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visível possibilidade'de slJperação~ Ainda, o fato de que prat.!. 

camente todos os informantes chegaram a empregar espontaneamen

te/urna ou outra vez, a terminologia da Cartilha, após urna única 

leitura, contribui,para fortalecer a expectativa de que o pro 

cesso de generalização dos princrpio~ skinnerianos na analise 

das relações sociais e no planejamento de sua modificação possa 
. 

ser alcançado através de projetos de educação popular corno es 

te. 

Corno ~ugerem Rozynko, Swift, Swift e·Boggs (161), e 

já noticiado anteriormente neste trabalho, "o maior problema da ' 
. . , 

queles interessa~os· na ap.1i;cação dos princípios operantes hoje, 

em dia é o de sobreviver em um ambiente n.oJt.mal" (p'. 88)', onde· 

"normal" significa simplesmente a maneira de falar sobre esse· 

ambiente que predomina na sociedade. Esta é, certamente, a ra 

zão pela qual, comÇ) assinala Geiser. (71), os progrrnas de modifi' 

caça0 do comportamento, em.todas as áreas de aplicação onde s~o, 

agora (parcialmente, pelo menos) reconhecidos e aceitos, fize 

raro sua primeira penetração pela "porta dos fundos". Por exem-' 

pIo, no caso das escolas, os modificadores do comportamento tra 

balhararo inicialmente, segundo Geiser (71), com indivíduos "que 

haviam sido rejeitados pelo sistema, tais como os retardados, 

os emocionalmente perturbados, as vítimas de danos cerebrais, 
. 

os delinquentes, os ignora'ntes". Cp. 104). E, nesse sentido, 

prossegue Geiser: 

Ã lle.m'elhari.ç.a do .que oc.oJt.Jt.eu em OU.tJt.Oll lle.toJt.ell, llÔ de 

pO~ll que Oll modi6ic.adoJt.ell demon.ll.tJt.aJt.am llua c.apac.~dade 
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pa~a e6etua~ alte~açõe~ em c~iança~ excepeionai~, 

'que todo~ o~ demai~ haviam con~ide~ado ca~o~ pe~di

do~, ~ que con~egui~am penet~a~ na~ ~ala~ de aula co 
mun~ e em e~cala~ intei~a~. (Geiser,,7l, p. 104) 

Se é válida essa generalização, ou seja, que a modi 

ficação do comportamento e o behaviorismo radical 'que a infor 

ma apresen~am uma tendência -- determinada externamente pelo 

Ilestado no~al da sociedade 11 -- ã Ilação subversiva", então o 

caminho certo para começar a.exercer suas influências transfor 

madoras sobre as é3;gências governamental e econômica é pJ;ecisa 

mente o que se delineou no presente trabalho, ou seja, atrav~s 

dos movimentos populares de contracontrole social. Isto,assim,' 

corresponderia melhor ã sua verdadeira."vocação" do que. a via 

esboçada em P~icologia do cont~ole ~ociàl (162) -- a partir de 

p'roposições. tomadas de Ma~nheiin e de Popper -- de ocupação gra· 

dativa de po~ições-chaves no governo e na economia. De fato, 

dificilmente os eventuais ocupantes behavioristas dessas posi 

ções sobreviveriam por muito tempo nesses ambientes "riormais"~ 

E, se há que penetrar pelas Il portas dos fundos" de tais insti 

tuições, para torná-las mais justas e democráticas, faz-se ne 

cessário juntar-se às correntes de 'Ilpensamento e ação" que as 

descobriram há relativamente bastante tempo, a ponto de já se 
·1 . . 

encontrarem elas semi-institucionalizadas sob os rótulos de 

educação p'opula~ e t~abalho' comunitâ.~io (ou, mais especifica

mente, na dimensão aqui privilegiada. da p~icologia comu~). 
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Passando por alto o fato <te que essas "pontas de lan 

ça" da mudança social praticamente também já estabeleceram seus 

próprios "discursos normais", fréquentemente tão mentalistas 

quanto a chamada ': ideologia dominante" com a qual terçam armas, 

as condiç6es de sobreviv~ncia, e consequente produção de e~ei 

tos, da intervenç~o behaviorista radical parecem ,aí efetivamen 

te mais favoráveis. Campos alternativos por excel~ncia -- com 

relação, respectivamente, à agência educacional formalizada- e 

às instituições' psicossociologicamente mais tradicionais da so . -

ciE~'dade civil -- a 'educação popular e a psicologia comunitária 

parecem conf'igurar-se como suficient'emente amplos para compor 
. . 

tar a penetração do behaviorismo radical, sem confrontos extre 

mos com as abordagens teóricas "normais" ou já reconhecidas pe -
, -. 

la literatura acadêmica especializada. Atestam tal possibi:Ü .. -

dade de coexist~ncia a aceitação bastante ~atisfatória que a 

"Cartilha behaviorista" m~receu da, p~rte das lideranç'as comuni 

tárias e das militâncias (sempre e forçosamente, educacionais) 

dos movimentos populares. 

Como se enfatizou no Capítulo 2, dedicado à interpre 

tação behaviorista radicàl das questões humanas e sociais, tal 

sistema de explicação científ~ca se encpritraem uma posição ím 

par, seja com referência às quest6es epistemológicas, à nature 

za das relaçõ~s indivíduo~soci~dade ou aos problemas de julga 

mento ético, justamente por conceptualizá-los a todos, e tam 

bém a si próprio, como instâncias de eompo~tame~to ~umano. Di 

zendo de outra forma, à diferença das demais correntes filosó 
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fico-cientificas, o behaviorismo skinneriano nao confere a fi 

losofia, à ciência, à ética, e ainda â própria noção de socie 

dade, nenhum caráter de transcendência em relação ao comportà-

mento dos seres humanos que filosofam, fazem ciência, emitem 

juizos éticos .ou. se engajam em outras formas de interação com 

os ambientes fisico e especialmente social. ~ disso -- inter a 

çao dos indivíduos com o ambiente -- que o behaviorismo radi

cal sempre" trata, permanecendo consistentemente infenso a qual 

quer sofisticada interpretação mentalista -- de cunho racional 

ou irracional -- que postule· algum poder de determinação, ou 

mesmo de simples autonomia, em relação ao comportamento . huma 

no. Obviamente, ao posic?-onar-se dessa ·forma, sua própria "so· 

brevivência" permanece ameaçada no ambiente acadêmico ou cultu 

ral-erudito, onde reinam soberanas. há mais de dois milênios as· 

concepções mentalistas da existência humana; isto, consideran 

do inclusive as perspectiv~s essencialmente materialistas, co 

mo o marxismo, que, ao se popularizar, terminou ensejando algo 

·como um tratamento mentalista da noção de ideologia (ou seja, 

sem qualquer referência à sua base material originalmente pos 

tulada por Marx). Assim, pois, se mal consegue sobreviver nes 

se·ambiente, tornando-se alvo de continuos e vigorosos a~, 

como esperar que o sistema de Skinner seja, senão em algum fu 

turo remoto pouco .previsível, cap'az de alterar a definição de 

"mundo normal" ali prevalecente? 

Mais uma vez, portanto, há que entrar t~bêm pela 

"porta dos fundos" pela edricação popular, pela análise e in 
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tervenção psicológico-comunitarias ao mesmo tempo em que se 

permanece internamente empenhado na desvalorização do "intelec' 

tualismo" (Sã, 166). Realmente, na medida em que nao se encon 

tram tão comprometidas quanto as elites culturais com as elabo 

rações mentalistas ou "representacionais" da realidade, é po~ 

sível que as massas populares estejam melhor preparadas para 

adotar uma perspectiva behaviorista radical do "homem no mun-

do" . ·A seguinte passagem extraída de Daryl Bem (15), ~ como crl. 

tica às teorias psicológicas da coerência cognitiva, fornece, 

por sua perspicácia e desassombro acadêmico, uma excelente ilus 

tração dó ha.ndi.c.a.p,negativo apresentado pelas parcelas dá popu 

lação mais sofisticadamente (pelos padr5es culturais mentalis' 

tas predominantes) educadas: 

Pa.4ec.em n06 e6ta.4 que4encLo,dlte4 que a. 

041g1na. muda.nça.6 de c.4ença. e a.tltude. 

lnc.oe4ênc.ia. 

Ma.6 nio ~c.4edi.to nl660. P~lo men06, nio multor No 

meu ponto de vl6ta., ve4 a. lnc.oe4ênc.la. c.omo uma. tU4bu 

lênc.la. temp04~4i.a. num la.go '6a.6tldl060 de c.la.4eza. c.0i 

nltlva. ê, em ge4a.l, multo enga.na.d04. Mlnha.6u6peita. 
ê que, p40va.velmente a. lnc.oe4ênc.la. ê n0660,luga.4 c.o 

mum c.ognltivo ma.l6 pe4ma.nente. 16to ê, 6u6pelto que 

a. lnc.oe4ênc.la. e6tâ 6emp4e p4e6ente pa.4a. a. ma.l041a. 

da.6 pe660a.6 na. ma.l04 pa.4t'e do tempo e pa.4a. toda.6 a.6 
pe660a.6 uma. pa.4te do tempo~ Pen60 que 06 p61c.ôlog06 

a.c.a.dêmlço6, lnc.lulndo 06 teô41c.06 da. c.oe4ênc.la., p4~ 
va.v~lmente,ga.6ta.m multo tempo c.om unlve46Ltâ4106 bem 
~ota.do~ que e6tiotio a.n6i.0606 pa.4a. a.lc.a.nça.4 uma. uni 

~a.de ge4a.l 4e6pel~~vel. da.6 6ua.6 c.ognlç~e6, qua.nto 

n56 6eu6 ln6t4ut04e6, e6ta.m06 pa.4a. lmp~e6610na.4, ~ 

el'e6 e a. nÔ6, c.om a. me6ma. c.o eJiênc.la. a.dml4~vel eLe pen 

6a.mento. (Bem, 15" p. 62) 
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Mas, ironicamente, apesar de todo esse esforço, a coerência po 

de, muitas .vezes, constituir um mero subproduto da coinciàên-

cia. Realmente, aquele que não reconheça que seu comportamen-

to se encontra sempre sob controle do ambiente e acredite . que 

seus próprios recursos cognitivos, cultivados sob uma perspec

tiva racionalista da filosofia e da ciência, o te~ham tornado 

invulnerávelã "força "da coincidência" pode estar simplesmente 

incorrendo no auto-engano de afirmar a existência -- em si mes 

mo, ou em aspectos do ambiente, ou na relação entre ~s-- de 

uma dada o:r:dem 'ou regularidade, quarido esta de fato nao exis 

te. ' Nesse sentido, comenta Skinner (240):, 

A do~açio geni~iea ~e~pon~avelpo~ no~~o~ p~oee~aoa 

eornpo~~àrnen~aia nio pode noa p~o~ege~ eornple~arnen~e 

do~ eap~ieho-6 do aea-6o,' e ~-6 'medida~ e~~a~Z-6'~iea~',e.' 

ei.en~1.6iea-6 qae nÔ-6 inven~amo-6 pa~a ~~aze~ no~~o eom 
po~~amen~o pa~a-6ob o eon~~ole mai-6 e6e~ivo da na~f.L' 

Iteza n~o -6 ia adeq aado-6 paJr.cl o ex~~ao~dina~iamen~e' eom 
plexo e~paço de amO-6~~a no qaal nÔ-6 vivemoa. A eiên 
eia,nio ,igno~oa algama oJr.dem af.Lbjaeen~e; ela ainda 
nio imaginoa manei~a-6 de nO-6 p~o~ege~ eon~~a aa evi 
dêneia-6 e~pú.~ia-6 de o~dim. (240, p. 175) 

Obviamente, o assim chamado homem eomam é também, e 
( 
I 

provavelmente' até mais do que o in~elee~f.Lal rnen~alia~a, v~lne-

rável ã coincidência, explicando-a frequentemente em termos su 

persticioso~. Não obstante, sustenta-se aqui que, 'pela ausên-

cia mesmo de uma compulsiva prétensão à ~oerência em seu com-
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portamento cotidiano, esse homem comum seja mais receptivo 
.. 
as 

seguintes proposições de Skinner -- guardadas, propositalmen-· 

te, para esse quase final de tese, pelas razões que se tecerá 

em seguida acerca da natureza das relações entre os eventos 

ambientais fortuitos e o comportamento: 

A c.o,[nc.,[dênc.,[a ê o c.oJr..açao do c.ondic.ionamento opeJr..an 
te. Uma Jr..espo~ta ê 6oJr..talec.ida poJr.. c.eJr..ta~ e~pêc.ie~ 

~e c.on~eq~ên~ia~, ma~ nao nec.e~~aJr..iamente pOJr..que te 
nham ~ido pJr..o duzida~ pOJr.. ela6. [ ..• ] 

A vulneJr..abilidade·ã c.oinc.idênc.ia deve teJr.. aumentado 
.ã medida que o pJr..oc.e~~o de c.ondic.ionamento opeJr..ante 
~e ac.el~Jr..ava @uJr..antea evolução da e~pêc.ie] e ~uando 
uma únic.a ·in~tânc.1.a de Jr..e~po~ta-e~c.on~equênc.ia c.ome· 
ç.ou a pJr..oduziJr.. uma mudanç.a ~igni6ic.ativa, ~áJr..io~ ti.; 
po~ de compoJr..tamento ~upeJr..~tic.io~o 6oJr..am ine~Ltãv~. 

Q.uanto·mai~ "inteligente" C! oJr..gani~mo, mai~ pJr..ovavê.:!: 
mente ~le. deveJr..ia ~ eJr.. ~upeJr..~tic.io~o. [ ••• ] 

E po~~1.vel que a~ pe~~oa~ q..pJr..endam a te~taJr.. a 
c.ia c.au~al de ~eu~ c.ompoJr..tamento~ ~imple~mente po~ 

que então há mai~ pJr..obabilLdade de ela~ ~eJr..emion~i~ 

tentemente Jr..e6oJr..ç.ada~, pOJr..êm te~te~ mai~ c.omplexo~ 

de ~ign~6ic.ânc.ia da~ c.o~~equênc.ia~ ~ão c.omumente ad 
qu1.Jr..,(do~ de outJr..O~. Algue.m deve imaginaJr.. c.ada te~ 

t~ pela pJr..ime1.Jta vez, ma~ nenhuma pe~~oa podeJr..ia pl~ 
nejaJr.. muito~ dele~ dUJr..ante um únic.o peJr..1.odo de vida. 
A maioJr..ia da~ pe~~oa~ pJr..ovavelmente apJr..ende me~mo a~ 

med'{;da~ ma1.~ ~imple~ de outJr..O~. 
D! .. 

1~~o tudo ê. paJr..te do c.ampo do autoc.onhec.imento e da 
'autodiJr..eç.ão, e e. qua~e totalmente um pJr..oduto ~oc.ial. 

(Skinner, 240, p."173) 
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o que se quer, pois, a propôsito do teor dessa última citação 

de Skinner, é sugerir que o behaviorismo radical tem sua mais 

legitima aplicabilidade justamente no esforço educacional-comu 

nitário de construção de formas realmente úteis e eficazes de 

autoconhecimento e autocontrole, para fins de uma ampla apro

priação por parte das massas populares. 

Assim, como uma· conclusão final do presente traba-

lho, aponta-se que, por sua própria natureza anti-intelectua-

lista, o sistema acadêmico skinneriano está provavelmente me 

lhor equipado do que qualquer outro para abrir as "portas da 

frente" da universidade à população como um todo. De fato, em, 

um artigo intitulado La mo dJ..6J..cacJ..õ n de co nduc:ta fj et papet de' 

de ta unJ..velt/)J..dad como agen:te de cambJ..o .6ocJ..at, resultante de 

um simpósio ,promovido por uma institúição universitária lati 

no-americana, Ulrich (253). enfatiza que "onde quer que ~e te 

nham concentrado 'psicólogos interessados na modificação do com 

portamento proliferaram os programas destinados à comunidade" 

Cp. 245-246). Nesse mesmo sentido, e especificamente no que 

se refere a esta tese em si, o que se veio aqui propor, bem 

corno demonstrar sua possibilidade e relevância, foi a abertura 

das portas -- da frente e dos fundos -- da universidade, para 

o cumprimento (do legitimo imperat.i vo socialista de elevação i,!! 
; 

telectual das massas populares; e isto, essencialmente, em ter 

mos de uma instrumentação eficaz para a transformação de sua 

presente condição social. 



, . 

472 

REFERENCIAS BIBLIOGRÃFICAS 

1. ACO-Nordeste. Repo~~~ão ~ala~~ali p~a onde va~ no~~o ~alã
~~o? s/I, ACO-Nordeste, s/do 

2. ANDERSON, Stephen J. e SAEGER, Wain. "Behavior, mind and 

exis~ence: toward a primary' triangulation of 

action". Behav~o4~~m, 7 (1), 1979, p. 37-63~ 

human 

3. ANDRADE, Pedro. fncont4o~ da cla~~e t4abalhado4a de 1906 

até. a Conc.lat - 1981 •. são Paulo, Quilombo, 1981. 

4 .ARDILA, ·Rubén. fi anãl)'~~~ exp~4~men;tal de! c.ompo4tam~ento: 
. , , 

la c.ont4~buc.~õn lat~noame~~c.ana. México, Trillas, 1974. 

5. ARONSON, ,Jerrold L. "Some dubious neurological assumpti'ons 

of radical.behaviourism lt
• Jou4nal 604 the The04y 06 

Soc.~al Behav~ou4, 6 (1), 1976, p. 49-60 

6. AYLLON, ,Teodoro e AZRIN, Nathan H. Ec.onom~a de 6~~ha~i un 
~~~tema mot~vac.~onal pa~a ·la te4ap~a y la 4ehab~l~~ac.~õn. 
México,· Trillas, 1974. (1~ publ.: New York, Appleton~ 
tury-Crofts, 1968) 

7. BAER, Donald M.;, WOLF, Montrose M e RISLEY, 'Todd R. ItAlgunas 

dimensiones actuales deI análisis conductual aplicado". 

In: R. Ulrich, T. Stachnik e J. Mabry (Eds.). ContMl de 
lá c.onduc.ta ,humana 
26-37. (1~ publ.:' 

1 (1)', 1968} 

- Vol. 2. 'México, Tril1as, 1974, p. 

Jou4nal o 6 Appl~ed Behav~04 Analy~~, 



, . 

473 

8. BALSAM, Peter D. e BONDY, Andrews S. "The locus t of oontro1 

and other p1agues". Behavio~ The~apy, 9 (5), 1978, p. 

,963-964. 

9. BANDURA, A1bert e WALTERS, Richard H. Soeiat tea~n~ng and 
pe~.óonati.ty devetopmen.t. New York, Holt,: 'Rinehar,t .. and 

Winston, 1963. 

10. BANDURA, A1bert. Modi6ieaçio do eompo~.tamen.to. Rio de Ja

neiro, Interamericana, 1979. 

Rinehart and Winston, 1969) 

a" 
(1- pub1.: New York, Ho1t, 

11. BANDURA, A1bert e RIBESINESTA, Emílio. Modi6ieaeiôn. de 
eondue.tai anãti.ói.ó de ta ag~e.óiôn y ta detineueneia. Mé 

xico, Tri11as,' 1975.' 

12. BANDURA, A1bert. "In search of pure unidirectiona1 determi 

nants". Behavio~ The~apy~ 12 (1), 1981, p. 30-40. 

13. BEACH, Haro1d R. Changing man'.ó behaviou~. Midd1esex, Pen 

guin, 1969. 

14. BEM, Dary1 J .. "Se1f-perception: an a1ternative interpreta,

tion of. cognitive dissonance phenomen~". P.ó'yehotogieat 
Butte.tin, 74 (3)., 1967, p. 183-200. 

15. Convieçõe.ó, a.ti.tude.ó e a.ó.óun.to.ó humano.ó. são 
a Pau10,_ E.P.U., 1973. (1- pub1.: Be1mont, Wadsworth, 

1970) 

16. BIJOU, Sidney W. e RAYEK, E1y (Comps.). Anãti.ói.ó eondue
.tuat aptieado a "ta iYl..6.t~ueeióYl. .. Héxico, Tri11as, 1978. 



474 

17. BIJOU, Sidney W" e B-AER, Dona1d M~ O de.6envolv.lmen:to da. 
c~.la.nça.; uma. a.nãl.l.6e compo~:ta.men:ta.l. são Paulo, E.P.U., 

1980. (1~ pub1.: Eng1ewoqd C1iffs, Prentice-Ha11, 1978) 

18. BIXENSTINE, V. Edwin. "Empiricism.in 1att~r-day behaviora1 

science". Sc.lence, 145; 1964, p. 464-467. 

19. BLACK, Max. I' Some avérsi ve responses to a ....uu1d-be reinfor

cer". In: J.H. Wh~e1er (Ed.-). Beyond :the pun.l:t.lve.62-

c.lety. San Francisco, W.H. Freeman, 1973, p. 125-134. 

" 

20. BLACKHAM, Garth' J. e SILBERMAN, Ado1ph. ' Cômo mod.l6.lca.~ l~ 

conduc:ta. .ln6a.n:tll. Buenos Aires, Kapelusz 1973. '(1~ p~ 
b1.: Be1mont, . Wadsworth, 1971,) 

-
21. BOLLES, Robert C. Teo~.[a. de la. m o:t.lv a. c.lé' n; .lnve.6:t.lga.c.lôn 

a' expe~.imen:tà.l y eva.lua.c.lôn.. Méxi~, Tri11as, 1978. (1 .... pu-

b1.: New York, Harper & Row 1967) 

22. BORING,. Edwin G. A fr.,U't:o'ILy. 06 expe~.lmen:ta.l p.6ychology • . New 

York, App1eton-Century-Crofts, 1950. 

23. BOUDON, Raymond. E6e.lto.6 pe~ve~.6o.6 ·e o~dem .6 o c.la.l. Rio de 
a Janeir0, Zahar, 1979. (1- pub1.: Paris, Presse~. Univer-

24. 

sitaires de France, 1977) 

BRANCH, Marc N. "On the role 

behavior". Jou~na..l 06 :the 

Beha.v.lo~, 28 (2), 1977; p. 

of memory in 

Expe~.lmen:ta.l 

171-179. 

the ana1ysis 

A na.l y.6.l.6 



475 

25. BRELAND, Ke11er e BRELAND, Marion. "The misbehavior of or

ganisms". Ame~iean P~yehologl~t, 16, 1961, p. 681-684. 

26. BRETT, George S. Hi~tó~ia de la p~ieologXd. Buenos Aires,. 
Paidós, 1963. (la pub1.: London, George 

1954; edição revista por R. S. Peters) 

A11en and Unwin, 

27. BROADBENT, Dona1d E. C o m po ~:tam ento. são Paulo, Perspectiva, 
a . 

1972. (1- pub1.: London, Eyre & Spottiswoode, 1960) 

28. BURGESS, _J. Anthony w. A la~anja meeâniea. Rio de Janeiro" 

Artenova, 1972. (la pub1.: s/I, s/ed, 1971) 

29. BURGESS, R. L. ·e AKERS, R. L. "A differentia1 associa-o 

tion-reinforcement theory of criminal behavior"~ So~ 

eial P~oblem6, 14 (2), 1966, p. 128-147., 

30. BURTON, .Robert G. "B.F. Skinner's account of private 

events: a critique". Jou~nal 60~ :the Theo~y d6 . Soeial' 
Behaviou~~ 14 (1), 1984, p. 125-140. 

·31. CARBONE, Vincent J. "The inner wor1d: a radical behaviorist 

account" •. Co~~eetive g So~ial P~yehiat~y g Jou~nal 06 
Behavio~ Teehno.e.ogy, Method6 g TheMpy, 27 (3), 1981., p. 109-113. 

32.. Cl\STELLO BRANCO, Carlos. O~ mi.e.ita~e.6 no pode~. Rio de Ja 

neiro, Nova Fronteira, 1977 • 

.r 
i 

33. CET - Fundação Centro de Estudos do Trabalho. 

~a a eidade. Belo Horizonte, Cadernos do 

"Trabalho"; 8), 1980: 

Va ~oç.d. pa.

CET(Série 



~. . , 

476 

34. CET - Fundação Centro de EstudQs do Trabalho~ Levando 

35. 

óê na ~apaziada. Belo Horizonte, Cadernos do CET (S~ 

rie "Trabalho"; 11), 1980. 

Saúde. Belo Horizonte, Cad~rnos do CET (S~ 

rie "Trabalho"; 12), 1981. 

36. CHAut, Marilena S. O que ê ideologia. são Paulo, Brasi 

liense (Coleção "Primeiros Passos"; 13), 1980. 

37. CHOMSKY, A. Noam. "Resena de 'La conducta verbal' de B. 

F. Skinner". ·In: O. Nudler (Org.). P~oblemaJ.> ~pi! 

.temolõg·ic.o.J.> de la pJ.>i.c.olog1.ã.. Buenos Aire~, Siglo 

Ventiuno, 1975, p. 113-164. (l~ publ.: Langu~ge, 35. 

(1), 1959) 

38. •. "The case against B. F. Skinner". New Yo~k 

Rev..iew o ó Bo o kJ.>, December 30, 1971, p. 18-24. 

39. CNBB - Regional NE lI, Pastoral de Juventude. O~ganiza~. 

Recife, CNBB - Regional NE lI, ·s/d • 

40. Pa~â.bolaJ.> • ·Recife, CNBB Regional NE lI, 

~/d .. 

41. CNBB - Regional NE lI, Comissão ·Regional de Jovens do 

Meio Popular. Pâ.J.>c.oa ê ràJ.>J.>agem. Recife, CNBB - Re· 

gional NE lI, s/d •. 

42. COMFORT, Alexander~ "~kinner's new broom". In: J. H. 

Wheeler (Ed.). Beyond .the puni.tive J.>oc.ie.ty. San Fran 

cisco, W. H. Freeman, 1973, p: 199-211. 



477 

43. Comissio Arquidiocesana de Pastoral dos Direitos Humanos 

e Marginalizados de sio Paulo ~ Fê. e. pof.1.~-i.c.a; po vo de. 
Ve.U.6 e. palt~-i.c.-i.paç.ã.o pof.1.~-i.c.a. petrópolis, Vozes, .1981. 

44. COOK, Daniel W. "Social 1earning theory and 

change". P.6yc.ho.6oc);a,f. Re.habil.Ua..tion JOu.ltnai., ,1 (1), 

p. 3'2-36. 

behavior 

'1976, 

45. CORRIVEAU, Michae1. "Phenomeno1ogy, psycho1ogy, and radi

cal behaviorism: 'Skinner and Mer1eau-Ponty on behavior". 

Joultnaf. 06 Phe.nome.f.og-i.c.af. P.6yc.hof.ogy, 3 (1), 1972, p. 

7-34. 

46.' COSTALL, A1an. "The 1imits of 1anguage: Wittgenstein's 1a~ 

er phi1osophy and Skinner' s radical behaviorism". ,Se.' 

hav-i.~It-i..6m, 8 (2)~ 1980, p. 123-131. 

47. CPT - cent~o/Su1 - Goiis. Conqui.6~ando o 

Goiânia, CPT-Centro/Su1, 1981. 

-que. e. no.6.6ô; 

48. CULLEN, C.N. "'Behaviourism and education': a rep1y". Á.6 

.6dc.-i.a~-i.on 06 Educ.a~-i.onaf. P.6ifc.holog-i..6~.6 Joultnal,3 (9), 

49. 

50. 

1975 ~ ~. 35-38 

CULLEN, Chris; HATTERSLEY, John e TENNANT, Laúrence. "Be 

haviour modification: some imp1ications of a radical' 

behaviourist view". Sulf.e.t:-i.n 06 ~he. BIt-i.~-i..6h P4yc.holog 
ic.al Soc.-i.e.~y, 30 (Mar), 1977, p. 65-69. 

f 
CULLEN, Chris.' "The f1ight to the 1aboratory lt. Se.hav-i.olL 

Ánaly.6~, 4 (1), 1981, p. 81-83. 



478 

51. DAVISON, Gera1d C. i • GOLDFRIED, Marvin R. e KRASNER, Leo

nard. "A postdoctora1 program in behavior m::xlification: 

theoryandpractice". Ame.JL..l.c.an P.6yc.holog..l..6.t, 25 (8), 

1970, 767-772. 

52. DAVISON, Gera1d C. "Counter-contro1 in behavior modifica-

tion~" In: L.A. Hamer1ynck, L.C. Handy e E.J. 

(Eds.) .. Be.havioJLal c.hange.: me..thodology, c.onc.ép.t.6 

pJLac..tic.e. • . Champaign III, Research Press, 1973. 

Mash 

and 

53. DAY, Wi11ard F. "Radical behaviorism in reconci1iation· 

54. 

with pheno~eno1ogy" •. JOUJLnal 06 .the. Expe.JLime.n.tal Anal! 

.6i.6 06 Be.hav~oJL, 12 (2), 1969,· p. 315~328. 

89-102. 

"On the difference between radical and method 

behaviorism". Be.h4VioJLi.6m, 11 (1), 1~83, p. 

55. DEITZ, Samue1 M. "Current status of app1ied behavior.ana1 

ysis science versus techno1ogy". Ame.JLic.an P.6yc.holo

gi~.t, 33 (9), 1978, p; 805-814. 

56. DELLINGER, Dave. R~volu.tionaJLy monv..l.ole.n.t. New 

Bobbs-Merri11, 1970. 

57. DtAZ-GUERRERO, Roge1io. Hac.ia una.te.OJLra hi.6.tô.tic.o-bio
p.6iéo-.6oc.io-c.ul.tUJLalo de.l c.ompo"JL.tamie.n.to humano. Méxi ... 

co, Tri11as, .1972. 

58. DREIFUSS, René A. .1 964: . a c.o nq ui.6.ta do E.6 -tado - aç.ao po
lZ.tic.a, p.ode.JL e. golpe. de. c.la.6.6e.. Petrópolis, Vozes, 

1981.· 



I ' 

47.9 

59. EACHUS, Todd. "A radical behaviorist' s view of humanistic 

psychology:Do you.see what I see?". In: P.S. Houts e 

M.-Serber (Eds.). A6~e~ ~he ~u~n on, wha~?: lea~ning 

pe~.6pec.~ive.6 on humani.6~ic. g~OUp.6. Champaign III,Re

search Press, 1972. 

60. . ELMS, A1an C. "Skinner' s dark year and Wa1den Two". Am e~i 
c.an P.6yc.hologi.6~, 36 (5), 1981, p. 470-4.79. 

61. ENGELMANN, Arno. "A psicologia cognitivista, corno um ramo 

da psicologia indistinguível, grosso modo, das psicolo

gias behaviorista e·fenomeno1ogista". P.6ic.ologia., 5 
.(3l, 197.9, p. 23-28. 

62. EYSENCKi H. J. (Ed.). Expe~imen~.6· in·behaviou~ ~he~apy; 
~eading.6 in, mode~n me~hod.606 :t~ea~men~ 06 muital di.6·o!!:. 

de~.6 de~iv ed 6~om lea.~ning ~heo~y. Oxford" . per5Jamon 

Press, 1964. 

63. FAORO, RaymunCio. A.6'.6emblêia. c.on.6~i~uin~e; a legLtimidade 

~ec.upe~ada. são Paulo, Brasi1iense (Coleção "Primeiros 

Vôos"; 1)., 1981. 

64. FARRIS, Howard E.i KENT, Nei1 D. e HENDERSON, Doug1as E. 

"La ensefianza de la eiencia de la conducta en las es

cuelas e1ementa1 y media". In: R. U1rich, T. Stachnik 

e J. Mabry (Eds.). Con:t~ol de la c.onduc.~a humana -, Vol.. 

~. ~éxico, Tri11as, 1974, p. 463-472, (la pub1. in: 
I . 

Con~~ol 06 human behavió~ - Vol.' 2.. G1enview, Scott 

Foresman, 1970) 



480 

. 
65. FERSTER, Charles B. e SKINNER, Burrhus F. Sehedute~ 06 

~ein60~eemen~. New York, Appleton-Century-Crofts, 

1957. 

66. FERSTER, Charles B.i CULBERTSON, Stuart e BOREN, Mary,C. 

P. P~inelpio~ do eompo~~tlmen~o .. são Paulo, HUCITEC, 
'a 1977. (1- publ.: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 

1968) 

67. FOUCAULT, Michel. Mie~06I~ietl do pode~. Rio de Janei

ro, Graal, 1979 .. 

68. FRANKS, Cyril'M. 

tlnd ~~á.~u~. 

(Ed.). Behtlvio~ ~he~tlpy: 

New'York, McGraw-Hill , 1969. 

69. GAMSON, Williarn A. The ~~~tl~egy 06 ~oeitlt 

Homewood, Dorsey Press,'1975. 

p~o~e~.~. 

70. GARCIA, John e KOELLING, R., A. "Relation of cue to con-

71. 

sequence in avoidance·learning". P~yehonomic 

ence" 4, 1966, p. 123-124. 

GEISER, Robert L. Modi6ictl~ão do compo~~tlmen~o e 
dtlde·eon~~ottldtl. Rio de Janeiro, Zahar, 1977. 

publ.: Boston, Beacon Press, 1976) 

Sc:.i-· 

72. 'GIANNOTTI, JoséA. "O que é 

F. ~kinner)". In: 

fazer? (um estudo sobre 

F Lio ~ o 6itl miúdtl. 
B. 

são 

E.6 Paulo, Brasiliense, 1985, 

~udo~ CEBRAP, n99, 1974) 

a p. 129-183. (1- publ.: 

73. GILBERT, R. M. "Psychology and biology". Ctlntlditln Jou~ 

n tlt o 6 p ~ y c h o to 9 y, 11 ( 3), 1970, p. 221-238 • 



481 

74. GRAMSCI, Antonio. Coneep~ão dialê~iea da hi~~ô~ia. Rio 

de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978. (1~ p~b1.: 
s/l, Giu1io Einaudi, 1955) 

75. GRAZIANO, Anthony M~ Te~apeu~iea de la eondue~a en la in 
6aneia. Barcelona, Fontane11a, 1977. (1~ pub1.: Chi

cago, A1dine-Atherton, 1971) . 

76. GREE~, R. Doug1a~. . "Countercontro1s for the American Edu 

cationa1 Research Association". Behavio~ Analy~~, 5 

(1), 1982, p. 65-76. 

77. GRUNBAUM, Ado1f. "La causa1idad y la ciencia de la cOIl-

ducta humana". In: R. 

(Eds·.). Con~~ol· de la 
co, Tri11a~, 1972, p. 

en.t;i~~, .40, 1952) 

U1rich, T. Stachnik e J. Ma~ry. 

eondue~a humana - Vai. 1. Méxi 
. -a . ' 

18-30. (1- pub1.: Ame~iean Sei 

78_ • GUNTERN, Gott1ieb. "System therapy: epistemo1ogy., para

digm and pragmatics". Jou~nal 06 Ma~Ltal and ,Family 

The~apy, 7 (3), 1981, p. 265-272. 

79. HARNECKER, ~arta e URIBE, Gabrie1a. Cade~no~ de. educ.a~ão 
. a 

popula~ (7 vo1s.) são Paulo, Global, 1979 •. (1- pub1.: 

sem indicaçãq) 

8 O. HAYES, S teven C. e MALEY, Roger F. "Coerc ion : legal and 

behaviora1 issues". Be.haviolÚ~m, 5 (2), 1977,p. 87-

95. 

81. HEBB,' Dona1d o. In~~odu~ão d p~ieologia. Rio, de Jane:l 
a . 

ro, Atheneu, 1971. (1- pub1.: s/l, W. B. Saunders, s/~) 



482 

. 
82. HILGARD, Ernest R. e Bower,. Gordon H. TheoJt,[e.6 06 lea.Jtn 

~ng. New York, App1eton-Century-Crofts, 1966. 

83. HILL, Winfr~d F. ApJtend.iza.g em; uma. Jte.6 enha. da..6 .inteJipJte 
ta.ç.õe.6 p.6,[eolôg,[ea..6. Rio de JaneirO, 'Guanabara Do.i;.s, 

1981. (1~ pub1.: New York, Harp~r & Row, 1977) , 

84 • HOLLAND, Jame,s G. e SKINNER, Burrhus F. A a.ná.l,[.6 e do 
eompoJtta.men.to " são Paulo, Herder, 1969. (1~ pub_1.: 

New York, McGraw-Hi11, 1961) 

85. HOLLAND, James G. "lServirán los princípios conductua, 

les para ,los re:vo1ucionários?". In: F. S. Kel1er e 

E. Rib~s Ifiest~ (Eds.). Mod,[6,[ea.e,[ôn de eondueta.; 
a.pl,[ea.e,[one.6 a. la. eduea.e,[ôn. México, Tri11as~ 1973, 

p. 265-279. 

86. HOMANS, George C. "The re1evance of psychology to the 

exp1anatlon of social phenomena" •. In: R. Borger e,F. 

Cioffi (Eds.). Expla.na.t,[on.,[n beha.v,[oJta.l .6e,[enee.6:. 
eon6Jtonta.t.ion.6. Cambridge, Cambridge 

Pr~ss, 1970. 

University 

87. HONIG, Werner K. Condueta. opeJta.nte; ,[nve.6t,[ga..e,[~n . IJ 

a.pl,[ea.e,[one.6. México, Tril1as, 1975. (l~ publ.: New 

York, Meredith, 1966) 

88. IANNI, .Octavio. O ABC da. ela..6.6e opeJtá.Jt,[a.. sãa Paulo, 

HUCITEC, 1980. 

89. JAREMKO" Matt E. "Cognitive behavior modification: real 

science or more·mentalism?" •. P.6lJeholog,[ea.l ReeoJtd, 
29 (4), 1979, p. 547-552. 



483 

90. JENSEN, Arthur R. "Skinner and human differences". In: 

J. H. Whee1er (Ed.). Beyond ~he pun~~~ve ~oc~e~y. 

San Francisco, W. H. Freeman, 1973, p. 177-198. 

91. KANFER, Frederick H. e PHILLIPS, Jeanne S. O~ p~~ncZ-

,92. 

93. ' 

p~o.6 ~a. a.p~end~zagem na. ~e~a.p~a. compo~~a.men~a.l. ' são 

p,aula, E.P.U., 1974. (la pub1.: New York" John Wi1ey, 

1970) 

' KANFER, Frederick H. e GOLDSTEIN, Arnold, P. (Eds.) .Re1g 

ing peo ple cha.ng ei a. ~ex~boo~ 06 me~hod~. New York, 

pergamon Press, 1975. 

KANTOR, Jacob R. Pf.,~cologZa. ~n~e~conduc~ua.li un ejemplo 

de con~~~uéc~õn c~en~Z6~ca. .6~.6~emã~ca.. México, Tril~' 
, a . ' 

las, 1978. (1- pub1~: Granvi11e, Principia Press, 1967) 

94. KELLER, Fred S. e SCHOENFELD', Wiiliam N. P~~ncZp~~~de. 
p~,(.colog~a.. são Paulo, Herder, 1966. (1~ pub1.: New 

York, App1eton-Century-Crof~s, 1950) 

95. KELLER, . Frec;1 S. Ap~end~za.g em: '~eo~~a. do ~e6o~ç.o., são 

96. 

97. 

a Paulo, Herder, 1970. (1- pub1.: New York, Random 

House, 1"954) 

KELLER, Fred S. e RIBES INESTA, Emilio (Eds.). Mod~6~ 
ca.c~õn de conduc~a.i a.pl~cac~one~ e la. educa.c~õn. Mé

Tri11as, 1973. 

, 
KELLER, Fred S. "Perfil de um behaviorista". In: R. R. 

Kerbauy (Org.),. F!Led S~mmon~ Kelle~. são Paulo, Ati 

c~ (coleção "Grandes Cientistas Sociais"; 41), 1983, 

p •. 189-198. 



. , 

484 

98. KERBAUY, Rache1 R.' "Ke11er: O cientista ensina". In: 

(Org.). F~ed S~mmon~ Kelle~. são Paulo, 

Âtica (Coleção "Grandes .Cientistas Sociais"; 

1983, p. 7-42. 

. 41) , 

99. KIDD, Rona1d V. e NATAL:,I:Cl;O, Luiz. "An interbehaviora1 

approach to operant ana1ysis". p~ yc.h·olog~c.al Re 
c.o~d, 32 (1), 1982, p. 41-59. 

·100. KOZINTSEVA, T. N. "Individua1ized'treatment of ado1es 

cents in deve10ping their social behavior within or' 

gahizations". Vop~o~y P~~kholog~~, n9 2, 1980, p. 

147-15.0. 

101. KRASNER, Leonardo "E1 contro1 de la conducta y la res

ponsabi1idad socia"!".·. In: Ro u1rich, To Stachnik.· 'e 

J. Mab~y (Eds.). Cont~ol de la c.onduc::t::a humana-V·ol. 
1. México, Tril1as, 1972, P o 552-560 o. (1~ pub1.: 

Ame~~c.an P~ yc.holo g~~t, 17, 1964) 

102. KRASNER, Leonard e ULLMANN, Leonard P. (Eds.).· Pe~quf 

~a~ ~ob~e mod.L6~c.aç.ã.o do c.ompo~tamento. são Paulo, 

Hérder, 1972. (1~ ~ub1.: New York, Rinehart and . 
Winston, 1965) 

103. KVALE, Steinar e GRENNESS, Car1 E. "Sartre and Skin-

ner: on the way to a radical phenomeno1ogy of behav 

ior?" A~c.h~v 6u~ d~e gE~amteP~yc.holog~e, 119' 
(3~4), 1967, p. 261-287.' 

104. LAHREN, Brian. "CoInmentary on Margo1is" '. paper 'Mental 

states'''.· Behav~o~~m, 4 (1), 1976, p. 77-95. 



.' . I 

485 

105. LAMAL, P. A. "A cogent critique of epistemology l~aves rad 

ical behaviorism unscathed"~ Behav~o~~~m, 11 (1), 

, 1983, p. 103-109. 

106. LAUTREY, Jacques. "Le cognitivisme". O~~en.ta.t~o n Sc.ola~~e 
e.t P~o6~~~~onetle~ 11 (2), 1982, p. 95-106. 

107. LAUVER, PhilipJ,j HOLIMAN, Marjorie A.' e KAZAMA, Sharon 

W. "Cou!lseling as battleground: client as enemy". Pe~

~onnel g Gu~danc.e Jou~nal, 61 (2), 1982, p. 99-101. 

108. LE NY, ,Jean-François. El c.o nd~c.~o nam.<.en.to • Buenos Aires, 
a Lautaro, 1965.' (l-,publ.: p~ris, Presses Universitai-

res de France, 1961) 

109. P~~c.olog.<.a ,e ma.teJt..<.à.l.<.~mod.<.alê..t'<'c.o. LisbQa, 
a ' 

Via Ed., 1976. (1- publ.: Paris, Roger ,Maria Ed., 1972) 

110. LESBAUPIN, Ivo. A~ c.la~~e~ popu.ta~e~ e o~ d.<.~e.<..to~ huma
no~ '. P'et'rópolis i Vozes, 1984. 

lU. LIEBERMAN, David A. "Behaviorism and the mind: a (limited) 

cal1 for a return to introspection". Ame~.<.~an P~yc.hol 

og.<.~.t, 34 (4), 1979,~. 319-333. 

112. LOVAAS, O. Ivar e BUCHER, Brad1ey D.{Eds.). 

livu inbehav.wJr. mod~6~c.a.t.<.on wLth dev~an.t 
Eng1ewood Cliffs, Prentice-Ha11, 1974. 

PeJr.~pec.

c.h'<'ldJr.en 

113. LUBEK, Ian e ,APFELBAUM, Erika. . "Ana1yse psycho-socio1ogi 

que et historique 'de l'emprise d'un paradigme: 1tappr~ 

tissage S-R~ I,' hypothese frustration-agression et 

l'effet Garcia".' Rec.he~c.he~ de P~yc.ho.tog.<.e Soc..<.ale, 1 

(1), 1979, p. 123-149. 



486 

114. MABRY·, John; STACHNIK, Thomas e ULRICH, Roger. "Impedimen-' . 
tos cu1tura1es que se oponem a la ap1icaci6n de la tec-

nologia conductua1". In: R. U1rich, T. Stachnik e J. 

Mabry (Eds.). Cont~ol de la conducta humama - Vol. 2. 
México, Tri11as, 1974, p. 487-497. (1~ . publ. in: 

Cont~ol o~ human behavio~ - Vol. 2. G1enview, Scott 

Foresman, 1970) 

115. MAC CORQUODALE, . Kenneth. "Sobre la resena de Chomsky de 

'La conducfa verbal' de Skinner". In: O. Nud1er (Org.). 

P~oblema4 epi4~emol6gico4 de la p4icologZa. Buenos Ai

res, Sig10 Veintiuno, 1975, p. 165-202. (1~ pub1.: 

Jou~nat 06,~he Expe~~mental Analy4i4 06 Behavio~, 13 

(1) ,1970) 

116. MARTIN, Jack e CRAWFORD, Joan. "Thought operants". Jou~

nal 06 Gene~al P4ychology, 95 (1), 1976, p. 33-45. 

117. 

. 118. 

MARTINS, José s. 

tica no campo. 

MARX, Me1vin H . 

em .p4icotogia. 

Exp~op~iaç.ão e violência: a que4tão polI:. 

são Paulo,. aUCITEC, 1980. 

e HILLIX, Wi11iam A. Si4tema4 e teo~ia4 
a . 

são Paulo, Cu1trix, 1974. (1- pub1.:New 

York, Mcqraw-Hi11, 1963) 

119. MEADOWCROFT, pame1a e MOXLEY, Roy. "Natura1istic observa-

tion in the c1assroom: a radical behaviorist view". 

Educational P4ychologi4t, 15 (1), 1980, p. 23-24. 

120. MEYER, Victor e CHESSER,- Edward S. Behaviou~ the~apy in 

clinicai p4ychiaX~y. ,Midd1esex, Penguin, 1970. 



487 

121. MEYNAUD, Jean~ Le~ g~oupe~ de p~e~~ion. Paris, Presses 

Universitai+es de France, 1960. 

122. MIRON, Nathan B. "Problemas y implicaciones.de1 condici~ 

namiento. operante: e1 problema ético primordial". In: 
. . . 

R. Ulrich, T.Stachnik e J. Mabry (Eds.). Cont~ol' de 
la. c:ondu~ta. huma.na. - Vol. 2. México, Trillas, 

p. 519-523. (la publ.: Ho~p.,{.ta.l te CommunLty 

t~y, 19, 1968) 

1974, 

p~ ychiE; 

123. MISCHEL,.Theodore. "Psychologica1 explanations and their 

vicissitudes". Neb~a.~k.a. Sympo~ium on Motiva.tion, 23, 

1975, p. 133-204. 

124. MISHLER, Elliot G. "Skinnerism: materialism minus the 

dialectic". Jou~na.l 60IL the TheolLy 06 sócia.l Beha.vioWl., 

6 (1), 1976, p. 21-47. 

125. MONTESINOS, Luis; cuvo, Antho~y J. e PRECIADO, Juan: "As

pectos ético-legales de .1amodificación deI' comporta

miento en América Latina". Revi~ta. La.tinoa.melL.tca.nã. d'e 

P~ic.ologla., 15 (3), 1983, p. 295-309. 

126. MOORE, Jay. "On the principIe of operationism in a sci 

127. 

128. 

ence of behavior". Beha.violLi~m, 3 (2), 1975; . p. 120-

138. 

"0n behaviorism and priva·t.e events". P~ycho-.

logica.l RecolLd,' 30 (4), 1980, p. 459-475. 

"On menta1ism, methodological behaviorism, 

and ~adical behaviorism". Beha.vio~i~m, 9 (1), 1981, 

p. 55-77. 



488 

129. MOORE, Jay. "On behaviorism, knowledge, and causal ex-

planation"; P~yehologleal Reeo~d~ 34 (I), 1984, p. 

73-97. 

130. MORRIS, Edward K. "Some relationships between interbehav 

ioral psychology and radical behaviorism". BehavIo/tl~m, 

10 (2), 1982, p. 187-216. 

Dl. MOW~R, o. Hobart. "The present state of behaviorism: I". 

EdueatIon, 97 (I), 1976, p. 4-23. 

132. MOXLEY, Roy. "Graphic's for three-term contingencies" • 

BihavIo/t·Analy~t, 5 (1), 1~82, p. 45-51. 

133. MOYER, William W. '''Countercontrol in hypnotic. control 

groups". P~yehologleal Repo/tt~, 39 (3, Pt 2), 1976, 

p. 1.083-1.089. 

134. IIEffects of 10ss of freedom on subjects with 

~ 135. 

136. 

137. 

internaI or externaI 10cus of control". Jou/tnal 06 Re 
~ea~eh In Pe/t~onalIty~ 12 (3), 1978, p. 253-261. 

MURPHY, Gardner. 

ebntempo/tâ.nea. 

rnt/todueei~n hl~t~Jr.Iea a la 
Buenos Aires, Paid6s, 1971·. 

p~,[eologla. 
a 

(1- publ.: 

New York, Harcourt, Brace & World, 1949) 

NA'l'SOULAS, Thomas. IIPerhaps the most difficult 

face~ by.behaviorism ll
• ·BehavIo/tl~m, 11 (1), 

p .1-26. 

NEAL, Fred W. HQuestions". In: J. H. Wheeler 

problem 

1983, 

(Ed. ) • 

Beyond the punItIve ~oeIety. 
rran, 1973, p. 170-176. 

San Francisco, W. H.Freg 



, I 

489 

138. NOVAK, Michae1. "15 he rea11y a grand inquisitor?". In: 

'J. H. Whee1er (Ed.). Beyond .the puni.tive f.>oeiuy. San 

Francisco, W. H. Freeman, 1973, p. 230-246. 

139. NUNES, Guida. Favela -- ~ef.>~.têneia pelo di~ei.to de v~

ve~. petr6p61is, Vozes, 1980. 

140. PENNA, Antonio G. ln.t~odução ã hi~.tô~ia da pf.>icologia 
eon.temponanea. Rio de Janeiro,Zahar, 1978. 

141. PERELMAN, Chaim. "Behaviorism' s en1ightened despotism"; 

In: J.'H. Whee1er (Ed.). Beyond .the puni.tive' f.>ocie.ty. 
San Francisco, W. H~ Freeman, 1973, p. 121-124 •. 

142. PESSOTTI, Isaias. p~ê-hif.>.tônia do condicionamen.to. são 

Paulo, HUCITEC, 1976. ' 

143. PIRAGES, Dennis C. "Behaviora1 techno1ogy and institution

ai ,t:r:ansformatiqn". In: J. H. Wheeler (Ed.). Beyond 
.th'e puni.tivef.>oeie.ty. San Fra'ncisco, W. H. Freeman, 

1973, p. 57-70. 

144. PLATT, John R. "The Skinnerian revolution". In: J. H. 

Whee1er (Ed.). Beyond .tlte puni.tive. ~ocie.ty. San Fran 

cisco, W. H. Freeman~ 1973, p. 22-56. 

145. POULSEN, Henrik. "Materialistic conceptions of cognition, 

the, principIe of reinforcement, and Skinnerian be.hav-

ier therapy". Scand.-i.navia.n Jounna.l 06 P~ychology, 

18 (1), 1977, p. 1-9. 



146. PRADO, Lucia. 

Jr. (Org. ) . 

Brasi1iense, 

"Etologia e behaviorismo". In: B. 

filo~o6id ·e ·compo~tdmento. S~o 

1982, p. 121-139. 

490 

Prado 

Paulo, 

147. • . "Herança social e herança biológica: a socio-

biologia". In: B. Prado Jr. (Org.).· Fiio~o6id· e.com 
po~tdmento. S~o Paulo, Brasi1ie~se, 1982, p~ 140-

148. 

148.' PRIBRAM, Kar1 H.. "Operant behaviorism: fad, fact-ory, 

and fantasy?". In: J. H. Whee1er (Ed.). Beyond the 
punitive ~ociety~ San Francisco, W. H. Freeman, 1973, 

p. 101-112. 

149. RAINHO, Luís F. O~ peo e~ do g~dnde ABCi e~tudo ~ o b~e à.~ 

condiçõe~ de vidd e con~ci~ncid de cid~~e do ope~~~io 

metdiú~gico. Petrópolis, Vozes, 1980. 

150. REIN, Jan G. e SVARTDAL, Frode. "Limitations of Skinner's 

concept of an operant: a theoretica1 note". Scandind

vbtn Jou~na.i 06 P~ychoiogy, 20 (2), 1979, p. 65-70.· 

151. RESTREPO, Horacio. "E1 condicionamiento operante a la 

luz de ia filosofia de la ciencia". In: R. Ardila 

(Ed.). fi dn~L[~L~ expe~/Lmentdi dei c.ompoJt:t.cun,[enío: .e.d 
cont~ibuciõn idtinodme~icdnd. México, Tri11as, 1974, 

p. 15-65. 

152. RIBES INESTA, Emílio. "0bservaciones metodológicas sobre 

un programa de prevención y rehabi1i tación de de1incuen

tes 11 • In:. S. W.· Bijou e E. Ribes Inesta. Modi6~cdc.Á.õn 
de condu~td: p~obiemd~ y exten~ione~. México, Tri11as, 

1972, p. 147-159. 



491 

153. RIBES IAESTA, ·Emilio. T~eniea~ de modi6ieaei~n de eondue 
ta; ~ u aplic.ae·i~ n ai netando en e.e. deJ.J anollo . México, 

Trillas, 1974. 

154. • . "Algunas consideraciones sociales sobre la 

agresi6n". In: A. Bandura e E. Ribes lfiesta (EdS.). 

Modi6ieaei~n de eondueta; an~li~iJ.J de la agneJ.Ji5n y la 
delineueneia. México, Trillas, 1977, p. 11-21. 

155. RICHELLE, Marc. "Formal analysis and functional analysis 

of verbal behavior: notes on de debate between Chomsky 

and Skinner". BehayioniJ.Jm, 4, 1976, p. 209-221. 

156. RITCHIE-CALDER, L~ "Beyond' B. F. Skinner". In: 

Wheeler (Ed.). Beyond the punitive J.Joeiety. 
cisco, W. H. Freeman, 1973, p. 212-216. 

J. H. 

San Fran 

157. ROBERTS, Carl L. "A behaviouristicbasis for an ethic". 

·158. 

New Zealand PJ.JyehologiJ.Jt i 10 (2), 1981, p. 80-85. 

ROE, Anne. "Man's forgotten weapon". Ameniean PJ.Jyeholo-

9 iJ.J t , 14, 19 59 • 

159. ROSEN, ·Robert. "Can any behavior be conditioned?". In: 

J. H. Wheeler (Ed.). Beyond the p~nitive J.Joeiety. 

San Francisco, W. H. Freeman, 1973, p. 135-148. 

160. ROTENSTREICH, Nathan. "Skinner and 'freedom and dignity'" 

In: J. H. \vheeler (Ed.). Beyond the punitive J.Joúety. 
San Francisco,W. H.· Freeman, 1973, p. 217-229. 



" , 

492 

161. ROZYNKO, Vita1ii SWIFT, Kennethi SWIFT, Josephine e 

BOGGS, Larney J. "Contro11ed environments for social 

change". In: J. H. Wheeler (Ed.). Be.yond :the. pun.t-

r---tve. -óoc,te.tlj." San Francisco, W. H. Freeman, 1973, p. 

71-100. 

162. SÁ, Celso P. P-óicologia do con:t~ole. -óocial. Rio de Ja

neiro, Achiamé, 1979. 

163. 

164. 

165. 

166. 

"Di&logos sobre motiva~ão; I - sobre o con

ceito psicológico genérico ~e 'motivação': seu estado' 

atual", P-óicologia e.m CU~.60, 2 (7), 1981, p. 12-16. 

"Diã1ogos sobre motivação; 11 - sob~e o con~ 

ceito pSi6ológico" genérico de 'motivação' : sua evo1u-. " 

çao histórica". Pi>icologia e.m Cu~-óo, 2 (8),' 1981, 

p. 10-14. 

""Sobre o comportamento verbal de Chomsky em 

sua resenha de 'O comportamento verbal' de Skinner". 

Fo~um Educacional, 6 (1), 1982, p. 22-51. 

"O intelectual na sociedade de massas q
• Fo

~u.m Educacional, 6 (4), 1982, p. 65-85. 

167. "Sobre o poder" em Foucau1t e o controle em 

168. 

Skinner". A~quivo.6 B~a-óile.i~o.6 de. p-óic.àlogia, 35 (2), 

1983, p. 136-145. 

"Diã1ogos sobre motivação; 111 - sobre o co~ 

ceito psicológico genérico de 'motivação': seu possí

vel desaparecimento':. P.6icoi:ogia e.m CLt~-óO, 3(9),1983, 

p. 10-14. 



493 

169. SÁ, Celso P. "Sobre a fundamentação psicológica da psi

cologia social e suas implicaç5es para a educação". 

Fo~um Educacional, 8 (1), 1984, p. 23-44. 

170. SÁI'< celso P. i SOARES, Jussara C. i VIZZONI, Edson; VIALE, 

Marisa S. e Castro, Ricardo V. "O status acadêmico 

do behaviorismo radical de B. F. Skinner no Estado do 

Rio de Janeiro". Fo~um Educacional, 8 (4), 1984, p. 

21-44. 

171. SCHNEIDER, Eliezer. "Falácias antipsicanalísticas e an

tibehaviorísticas". Cié:ncia.6 Humana.6, II < (7), 1978,' 

p. 40-44. 

172. SCHWAB, Joseph. "A quiver'of queries". In: J. H. Whee':' 

ler (Ed. ) . , Be.yond the. punitive. .6 o ci e.ty . San Francis 

co, W. H. Freeman, 1973, p. 247-255. 

173. SCRlVEN, Michael. "A study of radical behaviorism". In; 

H. Feigl e M. S6riven (Eds.). The 60~ndation.6, 06 

.6cie.nci and the. conce.pt.6 06 p.6ychology and p.6ychoana~ 

y.6i.6 - Minnesota Studies' in the Philosophy of Sci-

ence, Vol. I. Minneapolis, University of Minnesota 

Press, 1956, p. 88-130.-

174. SEAY,' Mary B.i SUPPA, Robert J.j SCHOEN, Sharon F. e 

ROBERTS, Suzanne'R. "Countercontrol: an issue in in

tervention"." Re.medial and Spe.e:.ial Education, 5 (1,), 
r 

1984, p •. 38-42. 



175. SIDMAN, Murray. Tãctlca~ de 
Barcelona, Fontane11a, 1975~ 

sic Books, 1960) 

494 

lnve~tlgacl5n clent16lca. 
a (1- pub1.: New York, Ba-

176. SINGER, Paul. Gula da ln6lação pa~a o povo. Petrópolis, 

Vozes, 1981. 

177. SINGER, Paul e BRANT, Vinicius C. (Orgs.).· são Paulo: o . 
povo em movlmento. petrópolis, Vozes, 1981. 

178. SKINNER, Burrhus F. "E1 concepto de ref1ejo en 1ades-

cripción de la conducta". In: Regl~t~o a-
~umulatlvo. Barcelona, Fontane11a, 1975, p. 478-510. 

a . (1- pub1.:. The Jou~nal 06 Gene~al P~ychology, 5, 1931). 

D9. "La natura1eza gen~rica de los conceptos de 

estímulo y respuesta". In: Reg .. ü:t~o . acu-
mulatl0d. Barcelona, Font~ne11a, 1975, p. 511-534. 

(1! pub1.: The Jou~nal 06 Gene~al P~ychology,.12, 193~ 

180. "Dos tipos de ref1ejo condicionado y un pseu-

do-tipo". In: Regl~t~o acumulatlvo. Bar

celona,. Fontane11a, 1975, p. 535-~45. (l! pub1. :The 
Jou~nal 06 Gene~al P~ychology, 12, 1935) 

181. "Dos tipos de ref1ejo condicionado: respuesta 

a Konor~ki y a Mi11er". In. Regl~t~o acu-
mula:tlvo. Barcelona, F.ontane11a, 1975, p. 546-555. 

a' . (1- pub1.: The Jou~nal 06 GeneJtal P~ychology, 16,1937) 

~82. La condu~ta de lo~ o~ganl~mo~; un anãll~l~ ex 
p~~lmental. Barce1qna, Fontane11a, 1975. (1~ pub1.: 

New York, App1eton-Century-Crofts, 1938) 



495 

183. SKINNER, Burrhus F.. "La ali teración en los sonetos de 

Shakespeare~ estudio de'conducta literaria". In: 

R~9l~t~0 aeumulatlvo. Barcelona, Fontanella, 

1975, p. 430-436. (la publ.: P~yehologleal R~eo~d, 

3, 1939) 

184. "Estimación cuantitativa de ciertos tipos de 

185. 

pauta sonora en poesia". In: R~9l~t~0 aeu 
mulatlvo .. Barcelona, Fontanella, 1975, p. 437-454. 

(l~ publ.: Th~ Am~~lean Jou~nal 06 P~yehol09Y; 30,1942) 

,"Los proce,sos involucrados en la adivinación 

repetida de unas aI terna ti vas" • In: R~9~tM 
ae~mulatlvo. 'Barcelona, F~ntanella, 1975, p. 455-465. 
a' ' , (1- publ.: Th~ Jou~nal 06 Exp~~lm~ntal P~yehol09Y, 30, 

1942) 

186. "Recensión de 'PrincipIes of behavior' de 'ilull". 

In: R~gl~t~o aeumulatlvo. Barcelona, Fon-
'. a tanella, 1975, p. 556-562. (1- publ.: Th~ Am~h.lean 

Jou~nal 06 P~yehol09Y, 57, 1944) 

187. "El anãlisis operacional de los t~rminos psic~ 

188. 

r 

lógicos". In: R~gl~t~o aeumulatlvo. Bar-
a 

celdna, Fontanella, 1975, p. 413-429. (1.,... publ.: 

P~yehol09leal R~vl~w,' 52, 1945) 

"Un nino en una caja de experimentación". In: 

__________ " R~gl~t~o aeumulatlvo. Barcelona, Fontanell~ 

1975, p. 631-638. '(l~ publ.: Ladl~'~ Hom~ Jou~nal, 

October, 1945) 



, f 

496 

189. SKINNER, Burrhus F. "Tendencias actua1es en . psicologia 

experimental" . In: Re.gL~,;tlto a.c.umula..U,vo. 

Barcelona, Fontane11a, 1.975, p. 329-350. (1~ . pub1.: 

Cultlte.nt tlte.nd~ in ~~yc.hology. Pittsburgh, University 

of Pittsburgh Press, 1947) 

190. Wa.lde.n '1 ri Ltmti~o·c.,[e.dtide. do nutulto. são 
a ' 

Paulo, Herder, 1972. (1- pub1.: New York, Macmi11an, 

1948) 

191. " G Son necessarias las teorias deI apren-

dizaje?". In: Re.gi~tlto a.c.umula.tivo. Bar 

ce1ona, Fontane11a,'1975, p. 77-111. (1~ pub1.~ P~!1. 
c.hologic.a.lRe.vie.w, 57, 1950) 

192. Ci~nc.ia. e. c.ompoltta.me.nto huma.no. Brasí1'ia, 

Ed. Universidade de Brasi1ia, 1967. (l~ pub1.: New 

York, Macmi11an, 1953) 

193. " G Qué es la conducta psicótica?". In: ---
Re.giJ.,;tlto a.c.umul.a.tivo. Barcelona, Fontane11a,. ,1975, 

p. 287-307. (1~ pub1.: Sc.ie.nt1óic. Monthly, Novernber, 

1954) 

194. "E1 ,contro1 deI comportamiento humano (resu 

mem) ". In: Re.g-<:~tlto a.c.umu.ta.tivo. Barce10 
a na, Fontane11a, 1975, p. 22-27. (1- pub1.: Tlta.n~a.c.-

tion~ Oó the. Ne.w YOItR Ac.a.de.my Oó Sc.ie.nc.e.~, Serie It, 

17 '(7), 1955) 

195. "Libertad y contro1 deI hornbre" In: 

Re.gi~tlto ac.umula.tivo. Barcelona, Fontane11a, 1975, 

p. 3-21. (1~ pub1.: Ame.ltic.a.n Sc.hola.lt, 25, 1956) 



497 

196. SKINNER, Burrhus F. "Algunas cuestiones referents aI con 

197. 

. . 
trol de la ·conducta humana". In: Reg~~-t~o 

aQumuia-t~vo. Barcelon~, Fontanella, 1975, p. 28-43. 

(l~ publ.: SQ~enee, 124, 1956) 

la, 1~7~, 

g,Ü-t, 11, 

"Un caso dentro deI método 

Reg~~-t~o aQumuia-t~vó. 

científico" . In: 

Barcelona, Fontanel 
a p. 112-137. (1- publ.: Ame~~Qan P~yQhoi~ 

1956) 

198. "Crítica de los conceptos y teorías psicoan~ 

199. 

200. 

201. 

líticos".·. In: Reg~~-t~o.aQumuia.t~vo. Bar 

ce.lona, Fontanella, 1975,p. 267-277. (l~ publ~ iri: 

F. Gildea CEd.). Theo~if and -t~ea-tmen-t 06 -the p~yQh~ 

~e~: ~ome newe~ a~p~Q-t6. ~ashington, Washington Uni 

versity Studies, 1956) 

"Recensión de' 'Stochastic models for learn-

ing' de Bush y Mosteller~. In: 

aQumuia-t~vo. Barcelona,. Fontanella, 
a (1- publ.: Con-tempo~a~y P~yQhoiogy, 

Reg-!-~-tJ.to 

1975, p. 563-568. 

1, 1956) 

o Qompo~-tamen-to ve~bai. sio Paulo, Cultri*~ 

1978. 

1957) 

'(l~ publ.: Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 

"El anãlisis experimental de la conducta". 

In: Reg~~.t~o aQumuia-t~vo. Barcelona, Fon 

tariella, 1975, p. 138-172. (l~ publ.: Ame~~Qan SQ~en 

-t~~ ,t , 45, 19 57 ) 



498 

202. SKINNER, Burrhus F: "E1 r~forzamiento, hoy". In: __ _ 

203. 

204. 

205. 

206. 

Re.g,ü, t/to ac.:umulat.i.vo. Barcelona, Fontane11a, 1975, 

p. 173-185. (lê: pub1. ,: Ame./t.i.c..an p~ yc..holog.i.J.d, 13, 

1958) 

"John Broadu~ Watson, conductista". In: 

Re.g.i.~t/to ac..umulat.i.vo. Barce10ná, Fontane11a, 
a p.618'-6,21. (1- pub1.: Sc...i.e.nc..e., 129,1959) 

"Pa1omas dentro de un 'pe1ican'''. In: 

Re.g.i.~~/to ac..umul~t.i.vo. Barcelona, Fontane11a, 

p.639-65'9. (lê: pub1.: Ame./t.i.c..an P~yc..holog.i.~t, 

19.60 ) 

"La huída deI 1aboratorio". In: 

---
1975, 

1975, 

15, 

Re.g.i.~t/to ac..umulat.i.vo. Barcelona, Fontane11a" 1975-, 
a ' 

p. ,351-369. (1- pub1.: Cu/t/te.nt ,t/te.nd~ -<.n p~ yc..hotog.i. 

cal the.o/ty. Pittsburgh, University of 

Press, 1961) 

Pittsburgh 

"E1 diseno de 1~s,cu1tura's". In: R. U1rich, 

T. S'tachnik e J. Mabry (Eds.). C o nt/tol de. la c.. o nduc..ta 

humana - Vol. 1. M~xico, Tri11as, 1972, p. 577-58~r 

(lê: pub1.: Vae.dalu~, Summer, 1961) 

207. "Conducta operante ". In: Co nt.i.n 

208. 

9 e. VI. c...i.a~ d e. /te. fi o /tz am.i. e, VI. to ; 'um anã.l.i.~.i.~ te. ô /t.i. ('. o . M~xico, 
Tri11as, 1979, p. 103-125. (lê: pub1.: Ame./t.i.c..an P~!L 

c..hdlog.i.~t, 18, 1963~ 

• , nE1 conductismo a los cincuenta". In:' ---------- ---
Co nt.i.ng e.n.c...i.a~ de. /te. fi o/tzam.i.e.n,to; un anã.l.i.~.i.~ te.ó/t.i.c..o. 

M~xico, Tri11as, 1979, p. 203-241. (1~ pub1.:Sc...i.e.nc..e., 

140, 1963) 



499 

209. SKINNER, Burrhus F. "E1 hombre". In: Re.g.U,-

t~o aQumutatlvo. Barcelona, Fontane11a, 1975, p. 

57 -64. (1 ~ pub1.: P ~o Qe. e.dll1g.6 06 the. Am e.·~lQal1 Phlto
.6ophl~at So~le.ty, 108, 1964) 

210. "Prefacio a la séptima edición de 'La conduc 

ta de los organismos'''. In: La QOl1duQta 
de. tO.6 o~gal1l.6mo.6. Barcelona, Fontane11a, 1975, p. 

11-16. (I§! "1?Ub1.: The. be.havlo~ 06 o~gal1l.6m.6; .6e.ve.l1th 
e.dltlol1. New York, App1eton-Century-Crofts, 1966) 

211. "Ciertas respuestas aI estímulo 'pav10v'''. 

212. -

. 213. 

214. 

Tn: Re.gl.6t~o aQumutatlvo. Barcelona, Eon 

tane11a, 1975, p. 660-665. (I§! pub1.: COl1dltlol1at R~ 

6te.x, 1, 1966) 

"La solución ambiental". In: Con. -----
~~l1ge.l1dla.6 de. ~e.6o~zamle.l1t~; 

co, Tri11as, 1979, p. 55-72. 

SQle.I1Qe., 11, 1966) 

UI1 al1ãtl.6l.6 te.õ~lQo. Méxi 

(1~ pub1.: Be.havlo~at 

.' "E1 anã1isis experimental de la conducta" • ---..,...--
In: 

tl.6l.6 te.õ~lQo. 

pub1.: Jou~l1at 

lo'~, 9, 1966) 

COl1tll1ge.I1Qla.6 de. ~e.6o~zamle.l1to; UI1 al1~ 

México, 'Tri11as, 1979, p. 75-101. (I§! 

06 the. Expe.~lme.l1tat Al1aty.6l.6 06 Be.ha~ 

________ (_ "Un anã1isis operante de la solución de pro 

b1emas". In: COl1tll1ge.l1~la.6 de. ~e.60~zamle.11 

to; ul1-al1ãtl6l.6 te.õ~lQo. México, Tri11as, 1979, p. 

127-159. (1~ pub1. in: B. K1einmuntz (Ed.). P~obte.m 
.6atvll1g: ~e..6e.a~Qh, me.thod and the.o~y. New York, John 

Wiley, 1966) 



, , 

500 

215. SKINNER, Burrhus F. "La filogenia y ontogenia'de la con 

ducta". In: Contingencia~ de ~e6o~zamie~ 

to; un anã.li~i~ teõ~iÇ..o. México, Tri11as, 1979, p. 

216. 

217. 

218. 

a ' 
161-199. (1- pub1.: Science, 153, 1966) 

"La utopia como cultura experimental". 
, ' 

Contingencia~ de ~e6o~~amiento; un 
~i~ teõ~ico. México, Tril1as, 1979, p. 39-54. 

publ.~ The Li~tene~, January 5 and 12, 1967) 

In: 

aná.li 
(1~ 

Tecnologia do en~ino. são Paulo, Herder~ 

1972. 

1968) 

(1~ pqb1.: New York, App1eton-Century-Crofts , 

, " 

"E1 diseno de comunidades experimenta1es"." In: 

Regi~t~o acumulativo. Barce1onà,"Ponta'ne!, 

la, 197.5, p. 65-73. (l~ pub1. in: D. L. Si11s (Ed.). 

The inte~national ency~lopedia 06 the ~ocial ~cience~. 
New York, Crowe11 Co11ier and Macmi11an, 1968) 

219. Contingencia~ de ~e60~zamie.nto; un "anã.li~i~ 

teõ~ico. MéxiCO, Tri11as, 1979. (1~ pub1.: Eng1ewood 

C1iffs,. Prentice-Ha1,l, ,1969) 

220. "El papel deI medio". In: ' C o ntin 

gencia~ de ~e60~zamiento; un anã.li~i~ teõ~ico. México, 

Tri11as, 1979, p. 17-37. (lê: pub1. in: COYltingencie~ 

06 ~ein6o~cement; a theo~etical analy~i~. Eng1ewood 

Cliffs, ,Prentice-Hal1, 1969) 



501 

221. SKINNER, Burrhus F. Beyond 6~eedom and d~gn~ty. Middle-

222. 

224. 

225. 

226. 

sex, penguip, 1971. (tiad. port.: Rio de Janeiro, 

Bloch, 1973; são Paulo, Surnrnus, s/d) 

. . "G Por qué no son más efectivas las ciencias 

de la conducta?". In: Reg~~t~o aetimu:.e.at~ -
VOe Bar.ce lona, Fontanella, 1975-, p. 469-477. (I§! 

publ.:. The L~~tene~, Septernber 30, 1971) 

1975 .. 

Regi~t~~ aeumulat~vo. Barcelona, Fontanella, 
a (1- publ.: New York, Appleton-Century-Crofts , 

third edi~ion/1972) 

In: "Freedo,m 'and digni ty revisi ted" • 

Re6ieet~on~ on behav~o~~~m 'and ~oe~ety. 
Cliffs, prentice-Hall, 197.8, p. 195-198. (I§! 

Ne~ Yo~k T~me~, August 11, 1912) 

----
Englewood 

publ • .: 

"Humanism and beh9-viorism". In: . . 
Re6ieet~on~ on behav~o~~~m.and ~oe~ety. 
Cliffs, Prentice-Hal~, 1978, p. 48-55. 

Human~~t, July/August, 1972) 

Englewood 

(l~ publ.:' The 

"Ciertas relaciones entre modificación. de la 

conducta e investigación básica". In: Re 

g~~t~o aeumulat~vo. Barcelona, Fontanella, 1975~ p. 

308-315. (l~ publ .. : Cumuiative ~eeo~d; th~Jl.d ed~t~on. 

New York, Appleton-Century-Crofts, 1972) 

227. "Conferencia que se ocupa de 'tener' un poe-

ma". In:. Reg~~t~o aeumuiat~vo. Barcelo-
a 

na, Fontanella, 1975, p. 386-398. (1- publ.: Cumuia.-
t~v e JteeoJtd; th~Jtd ed~t~o n~ . New York, Appleton-Century

Çrofts, 1972) 



502 

228. SKINNER, Burrhus F. "Answers for my critics·". In: J. H. 

229. 

230. 

Whee1er (Ed.). B~yond the punitive ~oeiety. são Fran 

cisco, W. H. Freman, 1973, p. 256-266. 

"Are we free to have a future?". In: ----
R~6l~etion~ on b~havio~i~m and ~oei~ty. 
C1iffs, Prentice-Ha11, 1978, p. 16-32. (l~ 
Impaet, 3 (1), 1973) 

"Wa1den (One) and Wa1den TttlO 11 • In: 

. Eng1ewood 

pub1. : 

Re6l~etion~ on behavio~i~m and ~oei~ty. 
Cliffs, Prentice-Ha11, 1978, p. 188-194. 

~h~ Tho~eau Soei~ty BUlletin, 1221 1973) 

Elb<Jlewood 
a (1- pub1. : 

231. Sob~e o b~havio~i~mo. são Paulo, Cu1trix~ 

232. 

a . 
1982. (1- pub1.: New York, A1fred A. Knopf, 1974; 

trad. esp.: Barcelona, Fontane11a, 1975) 

"The ethics of he~ping peop1e". 

Reúleet'ion~ on b~havio~i~m and ~oeiety. 
C1iffs, Prentice-Ha11, 1978# p. 33-47. 

i~al Law Bull~tin, II, 1975) 

In: ___ _ 

Englewood 

(1~ pub1.: C~. 

233. "The steep.and thorny way to a science of be 

havior". In: R~6leetion~ on b~havio~i~~ 

and ~oei~ty. Eng1ewood C1iffs, Prentice-Ha11, 1978, 

p. 68-82. (1~ pub1. in: R. Harri (Ed.). P~obl~m~ 06 
~ei~(nti6.ie ~evolu,tion: p~og~~~~. and ob~taele~ to p~2. 

g~e~~ ~n th~ ~ei~nee~. Oxford, C1arendon Press,' 1975) 



" I 

234. 

235. 

"236. 

237. 

503 

SKINNER, Burrhus F. "The shaping of phy10genic behav-

ior". In: Re6leet~on~ on behav~o~~~m and 

~oe~etlj. 

163-168. 

Ij/~ ~~ 06 

Eng1ewood C1if,fs, Prentice-Ha11, 1978., 

(1ª pub1~: jou~nal 06 the Expe~~mental 
Behav~o~, 24, 1975) 

p. 

Anal 

Pa~t~eula~~ 06 mlj l~6e. NewYork, A1fred A. 

Knopf, 1976. 

"Wa1den Two revisited" "(a preface to a new 

printing of Wa1den Two). In: Re 6le.et~0 n.6 
on behav~o~~~m and ~oe~etlj. Eng1ewood C1iffs, Pren

tice-Ha11, p. 56-66". (1ª publ.: New York, Mac~í11an, 

1976) 

"Human behavior and democracy". 

Re6lee~~on~ on be.hav~o~~~m and ~oe~etlf. 
C1iffs, Prentice-Ha11, 1978, p~ 3-15. (1~ 
ehologlj Todalj, September, 1977) 

In: . ----
Eng1ewood 

pub1.: P~!L 

238. "Why I am not a cognitive psycho1ogist"~ In: 

Re6leet~on~ on behav~o~~~m and ~oe~etlj. 

Eng1ewood C1iffs, Prentice-Ha11, 1978, p. 97-112. (1~ 
p~b1.: Be.hav~o~~~m, i977) 

239. "The experimental ~na1ysis of "behavior (a his 

tory) ". "In:Re6leet~on~ on ~ehav~o~i~m 

and ~oe~etlj. Eng1ewood C1iffs, Prentice-Ha11, 1978, 
a p. '113-126. (1- pub1. in: R. W. Rieber e K. Sa1zin 

gero The ~oot~ 06 Ame.~~e~~ p~ljehologlj: h~~to~~eal ~n 

6luenee~ and impl~eat~on~ 6o~ the 6utu~e.. New York, 

New York Academy of Sciences, 1977) 



504 

240. SKINNER, Burrhus F. "The force of coincidence". In: 

Re6lection~ on behavio~i~m and ~ociety. Eng1ewood 

Cliffs, Prentice-Ha11, 1978, p. 169-175 .. (1~ pub1. 

in: B. C. Etze1, J. M. LeB1anc e D. M: Baer (Eds.). 

New development~ in behavio~al p~ychology: theo~y, 

method and application. Hi11sda1e, Lawrence Er1baum, 

1977) 

241. "Can we profit from our discovery of behavior 

242. 

243. 

aI science?" . In: Re 6lec.tio n~ o n bw.a.v.úJ'!:.. 
i~m and ~oc.iety. Eng1ewood C1iffs, Prentice-Ha11, 

1978, p. 83-96. (1~ pub1.: Human Natu~e, February( 

.1978) 

Re6lection~ on behavlo~i~m and ~ociety. 

glewood C1iffs, Prentice~Ha11, 1978. 

En:-

The ~haplng 06 a behavio~i~t. New York, 

A1fred A. Knopf, 1979. 

244. SPENCE~ Kenneth W. "The postu1ates and methods of 

'behaviórism'''. P~ychological Review, 55, 1948, p. 

67-78-

245. STAATS, ArthurW. e STAATS, Caro1yn K. Compo~tamento h~ 

mano complexo; uma exten~ão ~i~temãtica do~ p~inclpio~ 
da ap~endizagem. são Paulo, E.P.U., 1973. : (1~ pub1.: 

NeWrYork, Ho1t, Rineha:r:t and Winston, 1963) 
'I . 

246. STAATS, Arthur W. 

Moderno, 1979. 

1975) 

Conducti~mo ~ocial. México, E1 Manual 
a . 

(1- pub1.: Homewood, Dorsey Press, 



505 

247. STANLEY, Brian e L:ENKE, Stuart. "Why we are not cogni

tive behaviour rnodifiers: the philosophica1 basis of 

app1ied behaviour ana1ysis". Behavlou~ Analy~l~, 3 
(3), 1982, p. 14-25. 

248. SULZER-AZAROFF, Beth e MAYER, G. Roy. Applylng b.eha:vlo~ 
analy~l~ p~oeedu~e~ wlth ehlld~in and youth. New York, 

Ho1t, n~nehart and Winston, 1977. 

249. THYER, Bruce A .. "Wi11 the 'cu1t of the 1aboratory' 

250. 

hinder the spreÇtd of app1ied behavior ana1ysis?". P~!i. 

eholo glea:t Repo~t~ ,. 54 (3), 1984. 

TOYNBEE, Arnold. . "Great expectations" • In: J. H.Whee1er 

(Ed.) . Beyond the punltlve ~oelety. San Francisco, 

W. H. Freernan, 1973, p. 113-120 

251. ULLMANN, Leonard P. "Behavior therapy as social 

rnent". In: C. M. Franks (Ed.). Behavlo~ 

rnove-

;the~aPif: 

1.969, . app~alÚtl and ~tatu~. N~w York, McGraw-Hil1, 

p. 495-523. 

252. ULRIGH, Roger E. "La rnodificación de conducta y e1 pap~l 

de la universidad corno agente de cambio social". In: 

F. S. Ke11er e E. Ribes Inesta (Eds.). Modl6leaelôn 
de eondueta; aplleae~one~ a la edueaelôn .. México, Tri 

lIas, 1973, p. 243-263. 

253. ULRICH,I Roger, STACHNIK, Thornas e MABRY, John (Eds.). 

Cont~ol de la eondueta humana; Volumen ,. M~xico, Tri! 

las, 1972. (1~ pub1~: G1enview, Scott Foresrnan, 1966) 



. I 

506 

254. ULRICH, Roger, STACHNIK, Thornas e MABRY, John (Eds.). Con 
t~ol de la ~ondu~ta humana; Volumen 2. México, Tri1 

las, 1974. (lê: pub1.: G1enview, Scott Foresrnan, 1970) 

255. VARGAS, Ernest A. IIRights: a behavioristic 

Behavio~i~m, 3 (2), 1975, p. 178-190. 

ana1ysis". 

256. VLACIL, Jan. llBourgeois conceptions of social 

contribution to criticisrn". So~.iologi~k.y 

10 (5), 1974, p. 466-479. 

contro1: 

Ca~opi~ , 

257. WASSERMAN, Edward A. "Further rernarks on the role o.f c09. 
. . 

nition in. the cornparative ana1ysis of behayior": Jou~ 

nal.o6 the Expe~imental Analy~i~ 06 Behavio~~ 38 (~), 
. . 

1982, p. 211-216. 

258. WESSELLS, ·Michae1 G. liA critique.of Skinner's views on 

the exp1anatory inadequacy of cognitive theories". 

Behavio~i~m, 9(2), 1981, p. 153-170. 

259. WHALEY, Dona1d L. e MALOTT, Richard W. Elementa~q p~i~ 

~iple~ oó behavio~. New York, App1eton-Century-Crofts, 

1971 • 

260. WHEELER, John H." (Ed.). Beyond the punitive ~o~iety 

. 261. 

ope~ant ~onditioning: ~o~iat and politi~al a~pe~t~. 

San Francisco, W. H. Freernan, 1973 • 

IIIntroduction: anonpunitive wor1d?1l. In: 

. (Ed~). Beyond the punitive ~o~iety. San Francis 

co, W. H.Freeman, 1973, p. 1-21 • 



. I 

507 

262. WILI<INSON, John. I1How good is current.behaviora1 the 

ory?" In: J. H. Wheeler (Ed.). Beljond the pun.it.ive 
~oe.ietlj. San Francisco,' W. H. Freeman, 1973. p. 

149-159. 

263. WILSON, Edward O. On haman natu~e. C~mbridge, 

University Press, 1978. 

Harvard 

264. WOLF, Montrose M. "Social validity: the case for subje~ 

tive measurement or how applied behavior analysis is 

finding i ts heart". J ou~nat 06 Appt.ied Behav.io~ Ana.e. 

tj~.i~, 11 (2}, 1978, p. 203-214. 

265 . WOLMAN~ Benjamin B. T ea~la~' Ij ~.i~ tema~ eo_ntempo~áneo~ °en 

p~ieotogla. Barce.1on~, Marinez Roca, 1972. (1~ publ.: 

New York, Harper & Bro'thers, 1960) 

266. YATES, Aubrey J. Te~apia'del eompo~tam.ienta. México, 

Trí11as, 1973. '(1~ pub1.: New York, John Wi1ey, 1970) 

267. ZIMAN, John M. Pubtie knowledge; the ~oe.ial d.imen~.ion 06 
~e.ienee. Cambridge, Cambridge UniversityPr.ess, 1968. 

268. ZURIFF, G. E. I1Ten inner c~uses". Behav.io~.i~m, 

1979, p. 1-8. 

269. - "Radical behaviorist epistemology". 

toiieat Bullet.in, 87 (2), 1980, p. 337-350 

7 (1), 



I . 

508 

270. ZWART, Cheryl A. e LISMAN, Stephen A. "Analysis of 

stimulus control treatment of sleep-onset insomnia". 

Jou~nal 06 Con~ulting and CliniQal P~YQhology, 47(1), 

1979, p. 113-118. 



" . 

509 
A NEXO I 

SOBRE LARANJA MECÂNICA, O FILME 

Lall..anj a Me.c.ânic.a é uroa" obra moral. " Esclareço: é uma 

obra sobre a moral, no sentido de ser intencionalmente perme~ 

da das mui tas e" contradi tórias mor"alidades da nossa época. Seus 

autores - Anthony Burgess (do livro, 28) e Stanley Kubrick 

(do filme) -" não são moralistas, e a obra em si não possui 

nenhum sentido nitidamente moralista". Talvez seja até mais 

correto dizer" que tem, isso sim, um propósito imoralista, P05 

que torna evidente o imoral~sm~ presente em" todas as morali-

dades. 

Um crítico de cinema, aparentemente moralista, escre 

veu o seguinte "sobre o filme: "Apreciável ao nível da fanta-

sia, sem conotações plausíveis com a realidade, pleno de "con 

tradições i~ternas I Lall..anj a. Me.c..â."'lic.a. não resiste a exames mais 

profundos. Isso "não o impediria" de conquis·tar coraçoes e men 

tes sobretudo nos países anglo-saxônicos, cuja cultura 
~ 

pragma 

tica e positiva sempre acolheu favoravelmente qualquer defesa 

da tese behaviorista". 

Obviamente, o filme deve ser apreciado ao nível da 

fantasia, pois que foi art"isticamenb~ concebido a esse nível. 

t:, entretanto, inegável que., como obra aberta, apresenta inúm~ 

ras conotações plausíveis com"a realidade, e isso justamente 
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por ser pleno de 'contradições internas. :g por conotar ao 

vel da fantasia as contradições dos esquemas de julgamento mo. 

ral que florescem na sociedade humana (ou a assolam), e por 

nao propor a defesa de nenhum desses esquemas, que o filme de 

Kubrick nao precisa resistir a exames mais profundos. Ao con 

trário, ele se abre a exames superficiais, ou melhor dizendo, 

a um exame das superficialidades morais, a principal das quais 

consiste nas avaliações pseudocríticas do sistema carcerário e 

dos métodos behavioristas de terapia aversiva, feitas por indi 

víduos intensamente comprometidos com aqueles ou com outros 

sistemas- e ~étodos institucionais concretos, ou com certas fo~ 

mas de pensamento institucionalizado. 

Para deixàrmos finalmente em paz o nosso crítico mo 

ralista, de cuja~ palavras "imoralme~te~ me aproveitei para· ih 

troduzir esta nova ·crítica, cabe sugerir que provavelmente ap~ 

nas uma parcela dos anglo-saxões (e creio, também, dos latinos) 

teve seus eo~aç~e~ i mente~ (um jarg~o voluntarista/mentalis-

. ta, anti-be~aviorista portanto) conquisfados pelo· filme por 

nele ver uma defésa da tese behaviorista. Uma outra parcela 

terá apreciadó o filme porqu~ foi previamente condicionada a 

produzir ~e~po~ta~ (um termo ambientalista/behaviorista, anti-

mentalista portanto) emocionais positivas frente a 
( . 

verbais tais ·bomo·"livre arbítrió" e "vontade", frequentemente 

emitidos por alguns personagens ao longo da película. 

Pode-se ver, através de umas poucas incongruências 

manifestadas ji nas primeiras sequência~do filme, que a abor 
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dagem da contradição foi pempre a intenção e nao o fruto de um 

deslize eventual de Kubrick. Ataca ele de início as estereoti 

pias mais ing~nuas e frãgeis, para s6 depois investir sobre as 

atitudeS s6cio-existenciais mais sofisticadas. Relembremos, 

então, didaticamente, primeiro as primeiras cenas: 

(1) - Os psicotr6picos que induzem Alex e seus cvw,gllu 

à Iltx~a-v~olêne~a são ingeridos com leite, o mesmo leite que o 

classico e generoso mocinho dos we~xe~n~ da nossa meninice pr~ 

feiia às droga~ ~lci60licas; 

, , 

(2) - Alex e seus'd~u.glle~,'brava e desinteressadamen 

te, salvam uma'"pudica donzela" (e~sa arriscada ,~atego~ização-

vai por conta de saltitante bolinha pre~a que ela "usa") da,'fa 

ria bestial (perdoem-me as bestas) do band'o de Billyboy. Todos 

torcemos por Alex, embora ainda ~m pouco ressentidos com a sua 

deploravel ~onduta em relação ao velho mendigo. Era um pobre 

velho nostálgico e de bons sentimentos; mas também b~bado e su 

jo, como,nota Alex, um preguiçoso vagabundo talvez. Porém, eis' 

que, depois de proteger a donzela, eles estupram uma' jovem se 

nhora, em sua pr6pria casa, às vistas de seu marido e ao ,'som 

de' S~n9~n9. in xhe Ra~n. Responda o leitor: depois de ter pr~' 

senciado essa, cena, vbc~ ,não passou' a vislumbrar um que de las 

civia no outrora ing~nuo sorriso apaixonado de Gene Kelly? E o 

própri'o episódio ~o, estupro não lhe pareceu de certa forma ro 

mântico? 
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(3) E que choque deve ter sido para o espectador 

mais moralista verificar que a viúva que morava sozinha em. uma 

fazenda não tinha os distintos modos de uma Z~ika Salab~~~y/V~ 

na B~nxa, e era sim uma erotômana. A este restaria apenas, p~ 

ra manter sua.estereotipada coerência, encarar resolutamente a 

espasmódica cinética do falo gigante como autêntico efeito ar 

tistico. 

Passemos agora ao plano das "superficialidades mais 

profundas"~ Por "superficia~idades" entenda-se aqui os julga 

mentos, ~S'convicções ou os motivos expressamente declarados 

pelos personagens. O adjetivo "profundas" indica apenas que 
. . 

aquelas supeificialidade~ não s~o autônomas, mas enraizam-se 

em outros interesses ou funções sociais mais ou menos eviden 

teso Utilizemos, novamente, uma esquematização didática. 

(1) - O funcionário do governo, misto de policial e 

.assistentesocial, responsável pelb acompanhamento do "caso 

Alex" após às suas primeiras infrações juvenis, quer ~antê-lo 

no caminho .do bem, preocupa-se com a sua segurança e' bem estar. 

Mas preocupa-se mais pela sua própria segurança econômica e 

ascensão profissional. Odeia Alex que, por ser um caso t~o di 

ficil, atrapalha a Sua carreira. N~o parece revoltado com as 
I 

I . , 
atrocidades c6metidas porAlex~ Quando este é preso em fIa 

grante, de'nunciando de modo definitivo seu fracasso funcional, 

regozija-se. com a morte da vitima, POis assim a acusaç~o 
J' 

sera 

de assassina.to, e o sofrimento de Alex na pris~o o recompensa 

rá pelos prejuizos que. sofre·rá ele próprio. 



{2} - O Ministro do In~erior 'advoga o emprego do 

todo Ludov,[eo de condicionamento aversivo às situações que 
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... 
me 

an 

teriormente provocavam em Alex indizíveis sensaçoes de prazer -

utt~a-v,[otene,[a, estupro, Beethoven. Interessa-lhe a eficiên 

ci~ do método em seus limitados objetivos, porque lhe interes 

sa a eficiência d~ campanha eleito~al de seu partido,' igualmeg 

te um objetivo limitado. Alex se tornará automaticamente "bom", 

e isso será automaticament'e bom para a manutenção da sua 
... 

pro 

pria posição social. O Ministro brada que aqueles'que se o~ 

ao método não querem verdadeiramente a regeneração do 

quente; ele' a quer. g v,erdade ..• '. até certo ponto. 

delin 

(3) - o governador e o carcereiro-mor da penitenci~

ria se opo~m ao método Ludov,[eo, porque, argumentam, ele úsur 

pa ao Estado o "legítimo direit~ d~ vingar a Sociedade agre~ 

dida". Falta-lhes, certamente, a~tica "superior" do Minis-

,tro, o qual entende claramente que o Estado deve é defender-se 

a si próprio, e vingar-se de seus verdadeiros agressores - os, 

presos políticos: Aqueies primeiros é insuportável a idéia de' 

que os "maus" possam se tornar "bons" em 15 dias e, por meio 

dessa conversão, escapar ao castigq de 14 anos; que os mante-

ria "maus". Reclamam contra a "abusiva" ~nterferência de tal 

eficiência (parcial, é claro) no campo da ineficiência crônica. 

{4} - O,~pastor de almas", por seu turno, "pie~osa-

mente" I não está comprometido com o imperativo da punição do ' 
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delinquente durante a sua efêmera permanência no reino dos vi 

vos; sua ameaça é a do castigo eterno após a morte. Considera, 

ainda, insultUosa à "mais elevada concepção do homem" a cir 

cunstância de que alguém possa se tornar "automaticamente bom" • 

Não será essa· urna!" verdadeira bondade". Alex seria um represe!l 

tante-mais "genuino" da humanidade se permanecesse violento e 

sádico, mas· por sua própria "vontade livre". O homem deve po 

der escolher entre ser bom ou mau. Talvez, por exemplo, como 

Alex já o fizera, buscando o refúgio da religião (desde, é cla 

ro, que se_ignore, por "irrelevante", o fato de que fora dos 

limites dessa providencial proteção encontrava-se a ameaça de 

assalto homossexual) . 

- -
(5) - Superficial é também a -moralidade do intelectuàl-

da oposiç~o-política, que, para denunciar a barbaridade -(sem 

aspas, admite-se) perpetrada contra o jovem, o faz ao melhor 

estilo experimental behaviorista. 'Monta uma situação aversiva 

-que comporta apenas uma resposta instrumental de fuga - ati 

rar-se pela janel"a. Se era necessário o sacrifício de um "már 

tir" para, em nome da.moral humana,mobilizar a opinião pública 

contra as tenebrosas (ainda sem aspas) maquinações de um gover 

no totalitário, tanto melhor, inexcedivelmente prazeiroso mes-
i' , 

mo,'que fosse,Alex - o estupradór de sua mulher ( ... ia dizer 

assassinoi- mas talvez ela tenha morrido mesmo de pneumonia epi 

dêmica) . 



515 

,( 6) - Outras superficialidades menos profundas, ou 
, ' 

seja, apenas circunstancialmente incOngruentes, encontram-se 

nas relações dos pais com Alex ~antes da prisão, depois da 

conversãó e depois da reconversão~ Encontram~se também nos 

aplausos das autoridades,governamentais'às'investidas agres-

siva e sexual, dos, atores contra o "bom" Alex, para testi-lo. E 

os d~u9ue~ de Alex na força policial -- "conotação pouco pl~u 

sivel com a realidade"? E o velho mendigo agredido, agora ~gr~ 

dindo um seu semelhante indefeso -- quão "humano"! Mais "huma 

no 'o' que isso só a e~pressão 4e' triunfal solid~riedade da psi 

quiatra(ou Hsicólog~)aQ constatar a ,inteira rec~peração da peE 

sonalidade psicopiti6a d~'Ale~, como, demonstrada por suas res 

postas ao teste de tolerância à frustração. 

Como se vê nas últimas sequências, as coisas vao vol 

tando ao normal (com ou sem aspas?) ~ medida que o filme se. 

aproxima de seu· "comovente" heippy-'e.nd. 'A violência da inter 

venção behaviorista respondente é 'sobrepujada pelos "humanis 

mos" familiar, religioso, politico, etc. Ao voltar a ser o. 

que. era, . Alex é r'ecompensado pelo, Estado com um "emprego", di 

nheiro e ~tatu~ social privilegiado. Reconcilia-se com a or 

dem "natural" das,coisas na sociedade. ,Ah! E pensar que o 

"pobre" Alex, mesmo permanecendo mau, por seu "livre e legíti' 

mo"- ou legitimado, pelo humanismo superficial arbitrio, 

não teria experimentado nenhuma daquelas desventuras, se desde 
, '. 

o inicio.'tivesse muito do que agora lhe é dado dinheiro e 

posição social "respeitável".' 
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A N E X O II 

Esclarecimentos formais preliminares: 

A forma gráfica com que a CARTILHA VE CONTRACONTROLE 

SOCIAL foi apresentada aos informantes, para efeito da avalia 

ção de sua'utilidade em termos de educação política popular, 

·encontra-se quase que'exatamente preservada no presente Anexo. 

Apenas não se utilizou o verso e o anverso das folhas para a 

mimeografia do texto, como se fizera no instrumento didático. 

original. De fat~, as matrize~ ora reproduzidas são as mesma~ 

empregadas para aobtenç~o daquela primeira "tiragem". 

Por essa razao, no texto que se segue aparece regi~ 

trada'uma dupla numeração: aquela da Cartilha enquanto documen 

to previamente disLribuido de modo "autônomo"; e a numeraçao' 

contínua da tese, na qual esse documento agora se insere. As 

sim, já no índice da folha de rosto, . reproduzida na página se-

guinte, as indicações num~ricas dos capítulos da Cartilha refe 

rem-se à sua versão autônoma ou isolada. E, ao longo do tex 

to, tal numeração localiza-se, alternadamente, nos cantos supe 

riores direito(nÚIneros ímpares}e esquerdo{números pares) das 

páginas, devi?o à utilização de ambas as faces de cada folha 
I 

)! • 

no primeiro processo de reprodução. Não obstante, a sequencia 

ção formai do trabalho de tése como um todo tem sua continui

dade asseg~rada, neste Anexo, atravês do registro da numeração 

correspondente, por carimbo, centralizada no topo das pági~as. 
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CAPTTULO I 

AS2CAUSAS E O CONTROLE VOS FATOS 

S Urtl â.1L.i. o : 

Os FATOS podem ser de duas espécies: 

FATOS NATUP.AIS 

FATOS SOCIAIS 

As CAUSAS dos fatos podem ser descritas, em experimentos c1en 

tificos, como CONTROLE: 

- de VARIÂVEIS DEPENDENTES 

- por VARIAVEIS INDEPENDENTES 

Na vida real, o.HOMEH também CONTROLA, ou pode controlar, os 

FATOS que lhe seja~~ 

- PREJUDICIAIS ou 

- BENtFICOS 

Quando o controle dos fatos é realizado em provei~o de a1~ 

pessoas, e com prejuizo ~ara muitas outras, é preciso conside 

rar as RELAÇÕES entre: 

- O CONTROLE SOCIAL e 

_ O Cor~TRACONTROI~E SOCIAL 
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OS FATOS 

Fatos são todas as coisas que acontecem no mundo. 

Os fatos sempre têm causas: quer dizer, o mundo está 

ordenado de tal modo ~ue certas coisas sempre provocam a ocor 

rência de certas outras coisas. 

Os fatos naturais, como a chuva, o crescimento das 

plantas e as enchentes, têm causas facilmente identificáveis. 

A quantidade de chuva que cai em uma região é causa 

da por diversos fatores de clima: temperatura, pressão, umida 

de do ar, etc. 

As plantas que crescem têm como causas a chuva ou a 

irrigacão, o tipo de solo: e, muitas vezes, ta~bém a ação do 

homem, que aduba a terra e a semeia. 

As enchentes são causadas pela grande quantidade de 

chuva que cai em um curto intervalo de tempo e por outros fa 

tores combinados, como o bloqueio ou a si~ples inexistênciade 

canais com vazão suficiente para o escoamento das águas. 
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A~ va~iãvei~ dependente e independente 

Em experimentos científicos, é comum se dar ã causa 

o nome de variável independente, e ao fato produ~ido por ela 

o nome de variável dependente. Isto porque quando o experi 

mentador manipula (isto é, faz variar ou altera de alqum mo 

do) a chamada variável independente, verifica que ocorre tam 

bém, como resultado desse seu ato, urna alteracão na variável 

dependente. Dizendo de outra maneira, a variável dependente 

(o fato) depende daquilo que é feito com a variável indepe~ 

dente (a causa) • 

Vejamos um experimento bastante simples, que realiza 

mos frequentemente: fazer a água ferver e passar para o esta 

do qasoso, aquecendo-a até a telll.peratura de 100 graus. O fato 

de a água mudar de estado é a variável dependente, e o aqueci 

mento que causa essa mudança é a variável independente. 

Em qualquer experimento, como o do exemplo acima, há 

sempre o controle de uma variável por outra variável. Os ex~ 

rimentos são realizados para descobrir a ordem a que estão s~ 

jeitas as coisas que acontecem no mundo. E, para cada tipo 

de coisas, essa descoberta é feita quando se consegue identi 

ficar a variável independente que controla a variável depe~ 

dente. 

Causa e controle sao, então, duas palavras, com sen 

tidos um pouco diferentes, aue se usa para explicar os fatos. 
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o CONTROLE VOS FATOS 

! melhor usar a palavra controle do que causa, por 
que com isso fica mais claro que as pessoas em geral, do mes 

mo modo que o experimentador cientifico, podem frequentemente 

controlar os fatos: isto é, podem fazer com que eles aconte 

-çam ou nao aconteçam. 

Por exemplo, é possível, embora isso custe muito di 

nheiro, engenhos idade e trabalho, alterar alguns fatores de 

clima, fazendo assim com que passe a chover mais em uma re 

gião. 

Da mesma forma, se fossem construídas e conservadas 

redes adequadas de escoamento das águas da chuva, diminuiriam 

as possibilidades de enchentes nas cidades. 

No entanto, a decisão de controlar um fato que in te 

resse de modos diferentes a diferentes grupos de pessoas é 

uma decisão política. E essa decisão é quase sempre influen 

ciada por fatores econômicos. 

Por exemplo, quando se pensou em construir açudes p~ 

ra tentar Melhorar o clima e a vegetação do Nordeste, decidi~ 

se construI-los próximo às terras de ricos fazendeiros, de mo 

do a valorizar mais essas propriedades. 

Outro exemplo: nos bairros da Zona Sul do Rio de Ja 

neiro, onde mora a parcela mais rica da população, praticame~ 

te não há enchentes, porque se decidiu realizar lá as 

res obras de escoamento de águas de toda a cidade. 

melho 
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o co~t~ote do~ ~ato~ p~ejudlclal~ e be~é6lco~ ao homem 

Quando as autoridades políticas e econômicas tentam 

dar explicações para a ocorrência de fatos naturais prejudi 

ciais à vida das porções mais pobres da população, costumam 

falar em causas e nao em controle. E quando se pensa apenas 

em causas impessoais de algum acontecimento, as explicações 

que se pode exigir das autoridades acabam aí mesmo, no momen 

to em que elas fazem uma exposição das causas. 

Por outro lado, quando se analisa um fato prejudicial 

em termos de seu controle, fica claro que a simples apresent~ 

ção de suas causas naturais não é uma explicação suficiente. 

~ necessário que as autoridades respondam ainda às seguintes 

perguntas: - "Por que o fato não foi controlado?": - "Por que 

ninguém fez nada em relação às variáveis controladoras (ca~ 

sas) do fato, de modo a evitar o seu acontecimento?". 

Os fatos naturais benéficos ã vida da população tam 

bém podem ser controlados. Não precisam surgir apenas como 

obras do acaso: podem ser produzidos, aaindo-se sobre suas va 

riáveis controladoras. 

E quando um desses fatos benéficos nao é produzido, 

também se pode exigir mais explicações das autoriõades polít! 

cas e econômicas que deixaram de tomar as providências para 

que o fato acontecesse. ~ o caso de se perquntar: - "Por que 

o fato não foi controlado?": - "Por que ninguém fez nada em 

relação às variáveis controladoras (causas) do fato, de modo 

a produzir o seu acontecimento?". 
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Nos dois casos - de fatos prejudiciais que tenham 0CXl!: 

rido e de fatos b~néficos que não tenham ocorrido - as perg~ 

tas sobre o controle obrigam as pessoas responsáveis pela sua 

explicação a explicar também um outro fato, que é o de não te 

rem controlado adequi\damente o fato natural. 

E o novo fato que exiqe''extlitCação é quase setpIe. -um fato 

social: ou seja, coisas que as pessoas fazem umas em relação 

às outras. 

CONTROLE SOCIAL E CONTRACONTROLE SOCIAL 

o que vamos estudar nesta Cartilha é justamenteoco~ 

trole de alguns desses importantes fatos sociais. Desde o ní 

vel da convivência interpessoal até aos níveis da vida em gr~ 

pos e instituições sociais, verificaremos que o comportamento 

humano se encontra sempre sob controle social. 

E como os homens, principalmente os poderosos, nem 

sempre se comportam correta ou generosamente em relação aos 

seus semelhantes, vamos estunar d.e aue modos se pode aqir so 

bre determinadas variáveis controladoras a fim de mudar seu 

comportamento social para melhor: ou seja, de forma a que pas 

se a favorecer ao invés de prejudicar os outros homens. Este 

é o objetivo declarado do que chamamos de contracontrole so 

cial. 



7 

CAP1TULO 11 

o CONTROLE VO COMPORTAMENTO HUMANO 

SumãlÚo 

o comportamento humano é controlado pelo A~mIENTE. 

Existem duas formas gerais de controle, que correspondem aos 

dois tipos básicos de comportamento: 

o COMPORTAMF.NTO RESPONDENTE 

o COMPORTAf.1ENTO OPERAttTE 

o comportamento operante é controlado principalmente por: 

REFORCO POSITIVO 

REFORÇO NEGATIVO 

A identificação dos REFORCAOORRS eficazes para cada indivíduo 

depende de sua história passada e de sua situação presente. 

Existem outros mecanismos de controle do comportamento oper~ 

te pelo ambiente~ 

- A PRIVAC$..O 

- A PUNIÇKo 

- A EXTINÇKo 

O comportamento operante pode ser controlado ainda por ESTtMU 

LOS DISCRIMINATIVOS. 
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o CONTROLE PELO AMBIENTE 

5" ,... 
~ ~) 

o comportamento humano é um tipo de fato. Como já 

vimos, fatos são todas as coisas que acontecem no mundo. Os 

fatos do tipo "comportamento humano" são, portanto, todas as 

coisas que os homens fazem no mundo. 

Se touos os fatos têm causas, ou seja, estão suje! 

tos a controle por determinadas variáveis, isso também deve 

aCOTltecer com o comportmnento humano. Realmente, o comporta 

mento humano se encontra sempre sob controle. 

Com certeza, é rouito difícil descobrir as variáveis 

que controla~ o comportamento humano. r bastante mais difí 

cil do que descobrir as que controlam as chuvas, o crescimen 

to das plantas ou as enchentes. Mas não é impossível, e é i~ 

portante para aumentar a nossa compreensão sobre as relações 

entre os homens, assim como a nossa capacidade de modificar 

essas relações. 

No processo de busca das variáveis controladoras do 

comportamento, podemos começar com a afirmação muito geral de 

que o comportamento de uma pessoa é controlado pelo seu am 

biente. Os comportamentos das pessoas são controlados pelos 

ambientes em que elas vivem, e também pelos ambientes em que 

elas viveram no passado. 

Antes de mais nada, portanto, precisamos esclarecer 

o que entendemos por ambiente. 
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o a.mb.i.en~e 

A noção mais geral de "ambiente" é a de tudo aquilo 

que seja externo a nós: coisas (naturais ou artificiais), an! 

mais ou outras pessoas. Mas, quando o que queremos acentuar 

é o papel ou a importância das outras pessoas nas nossas vi 

das, costumamos usar a denominação mais especifica de "amlbie!!. 

te social". Além disso, precisamos muitas vezes fa1Brna exis .. -
tência também de um "ambiente interno", representado pelo que 

sentimos dentro de nós próprios. 

Em suma, o mundo fisico ou natural que nos rodeia, 

as pessoas com quem nos relacionamos e o funcionamento inter 

no do nosso próprio organismo (da forma como é sentido por 

nós) constituem o ambiente total que controla o nosso compo! 

tamento. 

OS TIPOS VE COMPORTAMENTO HUMANO 

Existem duas formas gerais pelas quais o ambienteoan 

trola o comportamento humano. 

Essas duas formas de controle correspondem a dois di 

ferentes tipos básicos de comportamento humano. 

são eles: o comportamento respondente e o 

mento operante. 

comporta 
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o compo~amento ~e~pondente e ~eu cont~ote 

o comportamento respondente, que engloba apenas uma 

pequena parte das coisas que fazemos, é controlado de forma 

automática por certas variáveis já presentes no ambiente. 

-Por exemplo, se por azar encostamos a mao em uma p~ 

nela quente no fogão, a queimadura que sofremos faz com que 

puxemos automaticamente a mao para longe da panela. Chamamos 

a ensa reação automática de "comportamento respondente" po,!: 

que se trata de uma "resposta" (muscular, nesse caso) que nao 

podemos deixar de dar a uma determinada variável controladora 

(a temperatura da panela, no caso). "EstImulo" é o nome que 

se dá a essa variável controladora ambiental que antecede a 

resposta. 

Resumindo: no comportamento respondente, um certo e~ 

tImulo antecedente (ou seja, que ocorre antes) controla auto 

maticamente uma certa resposta. 

Tossir, quando engasqamos com um pedaco de comida, é 

um outro exemplo de comportamento respondente. Do mesmo mod~ 

as emoções intensas, como o medo e a raiva, são também contro 

ladas de forma automática pelo ambiente fIsico ou social,atr~ 

vês de estImulos como uma pedra que ameaça rolar de uma encos 

ta sobre nós ou um patrão que nos demite do emprego. 

Quando se trata de comportamentos respondentes, fica 

então bastante clara a ação controladora do ambiente: é como 

se os estImulos extraIssem ou puxassem a resposta, COMO se 

obrigassem a pessoa a realizar a resposta. Enfim, o ambiente 

altera de modo direto e imediato o comportamento. 
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o cOmpo~t4mento ope~4nte e ~eu cont~ole 

o comportamento operante é aquele que opera sobre o 

ambiente~ isto é, produz alterações em alqum aspecto do arrbien 

te. 

~ oraticamente impossivel fazer uma lista ~Leta 0Cs 

comportamentos operantes do homem; mas podemos dar al~ exem 

plos, para tornar mais clara a sua definição: 

- Furar um poço, para se conseguir água, é, em seu todo, um 

comportamento operante, pois altera de forma bastante eviden 

te o ambiente fisico, que de seco passa a ter água. 

Quando, num joqo de futebol, um atacante dribla um zagueiro 

e vence outro na corrida, ternos ai uma série de comportame~ 

tos operantes, em que a alteração produzida no ambiente fisi 

co e social é a de tornar a meta adversária mais desprotegida 

para a marcação de um qol. 

- Se, em época de eleições, um jornalista escreve uma report~ 

gero denunciando corrupcões em algum órgão governamental, esse 

comportamento altera um importante aspecto do ambiente social, 

pois muitas pessoas que talvez inicialmente apoiassem o GoveE 

no podem, depois de lerem a reportagem, acabar votando na Opo 

sição. 

- Operários que participem de um movimento grevista por melho 

res salários e condições de trabalho estão apresentando com 

portamentos operantes, já que a greve sempre provoca grandes 

alteracões no ambiente social. Essas alterações podem lamen 

tavelmente incluir a repressão policial do movimento, mas P2 

dem também, como os grevistas esperam que aconteça, levar ao 

atendimento de suas reivindicações. 
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Como já vimos, o comportamento respondente é altera -
do pelo ambiente, da seguinte maneira: uma resposta é provoc~ 

da automaticamente por um estimulo anterior a ela. Se, ao con 

trário, no caso do comportamento operante, é este que altera 

o ambiente, pode parecer ã primeira vista que tal tipo de com 

portamento não esteja sob o controle do ambiente. 

Mas o comportamento operante também é controlado pe 

lo ambiente sim; apenas não é controlado da mesma maneira que 

o c~mportamento respondente. Em primeiro lugar, o controle 

do comportamento operante não é tão rigoroso, tão automático, 

quanto o do comportamento respondente. Em segundo lugar, o 

comportamento operante é controlado por suas próprias conse 

quências, ou seja, pelas alterações que produz no ambiente, e 

não por variáveis ambientais anteriores ao comportamento. 

o comportamento operante realizado por uma pessoa em 

uma certa situação, ao ser sequido de determinadas consequê~ 

cias bem definidas, torna-se mais provável de ocorrer novame~ 

te quando a pessoa se encontrar outra vez na mesma situação. 

Se o comportamento for seguido de outras consequências dife 

rentes daquelas, não é criada essa tendência ã repetição. 

As consequências do comportamento operante que aume~ 

tam a probabilidade ou tendência de repetição desse comporta 

mento são chamadas de fUreforços". Como os reforços são alter~ 

ções do ambiente provocadas pelo comportamento operante, este 

comportamento se encontra então sob o controle do ambiente; 

ou melhor, sob o controle do ambiente modificado (isto é, aI 

terado de algum modo) pelo próprio comportamento. 
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o REFORÇO POSITIVO E O REFORÇO NEGATIVO 

o reforço controla o comportamento operante humano, 

porque altera a probabilidade de sua repetição no futuro. 

Vejamos alguns exemplos concretos que podem esclare 

cer a afirmação acima, e aproveitemos a ocasi~G para distin 

guir as duas formas possíveis de reforço: positivo e negati 

VOe 

Um reforço importante para o homem, em suas relações 

com outros homens na vida do dia-a-dia, ê a "aprovacão". Por 

exemplo, se damos nossa opinião sobre a pOlítica salarial do 

governo, e outras pessoas aprovam essa opinião, ela ê reforç~ 

da; quer dizer, fica aumentada a tendência a emitirmos nova 

mente essa mesma opinião em uma ocasião futura. 

Neste exemplo da aprovação, alguma coisa ê acrescen 

tada ao ambiente: o balançar afirmativo de cabeça pelos ou 

tros, suas declaraGões do tipo "muito bem", "ê isso mesmo" 

etc. 

, 

A essas variáveis acrescentadas ao ambiente damos o 

nome de "reforçadores positivos"~ reforçadores, porque produ 

zem a operaçao de reforço; positivos, porque são 

dos ou somados ao que já existia no ambiente. 

acrescenta 

Resumindo: reforço positivo ê urna alteração que a~ 

centa um reforcador ao ambiente, e que tem o efeito de aumen 

tar a tendência à repetição do com~ortamento que tenha produ 

zido essa alteracão. 
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Reforço negativo é uma alteração que retira alguma 

coisa do ambiente, e que tem (do me~mo modo que o reforco po 

sitivo) o efeito de aumentar a tendência à repetição do com 

portamento que tenha ~roduzido essa alteração. Em outras p~ 

lavras, a operação de reforço negativo elimina urna situação 

que seja aversiva para o indivíduo, à qual damos o nome de 

"reforçe.dor negativo". 

Por exemplo, diqümos que um patrão faça urna "ameaça 

de demissão" a um em~reqado porque ele não esteja trabalhando 

na velocidade desejada; e o empreqado passe então a trabalhar 

com maior rapidez. Ao agir assim, o empregado está eliminan 

do aquela ameaca do seu ambiente de trabalho; e provavelmente 

continuará (durante algum tempo, pelo menos) a trabalhar na 

velocidade exioida pelo patrão. ~ ameaça de demissão funcio 

nou então como um reforçador neqativo, ou seja, uma variável 

que foi retirada ou subtraída do ambiente como consequência 

do comportamento operante do trabalhador. 

Concluindo: tanto a operação de reforço positivo qua~ 

to a de reforço neqativo controlam o comportamento operante 

aumentando sua probabilidade de ocorrência, ou seja, reforç~ 

do-o. Quer dizer, o comportamento operante, realizado espont~ 

neamente por uma pessoa, produz alterações no ambiente; e es 

sas alterações - acréscimo de reforçadores positivos ou reti 

rada de reforçadores negativos - atuam de volta sobre o com 

portamento para reforçá-lo, para aumentar a tendência da Des 

soa a realizá-lo novamente. 
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Existem outros mecanismos de controle do comportamen 

to operante; rn~s, no final de contas, todos eles estão rela 

cionados com a operação básica do reforco. Por isso, antes 

de apresenta:!' esses outros mecanismos, vamos tratar de aurr.en 

tar a nossa compreensão de corno o reforço funciona. 

Dissemos anteriormente que algumas consequências do 

co:r:portarnento operante constituem reforcos (ou seja, são re 

forçadoras) , e outras não. Cabe então perguntar: - Quais SilO 

as consequências reforçadoras, e quais as que não são? 

EM primeiro lugar, podemos dizer que algumas poucas 

coisas são reforcadoras para todas as pessoas. 

- Por exemplo, a comida é um reforcador positivo, e o frio in 

tenso é um reforçador negativo, nara todos os seres humanos. 

Nenhum homem pode viver sem comer, nem sem abrigo contra o 

frio muito forte. Todos nós realizamos continuamente comporta 

mentos operantes que têm como consequências a obtenção de co 

mida ou a proteção do frio. Em outras palavras, nosso compoE 

tamento é cont.inuamente controlado pela necessidade de comida 

e pela temperatura do ambiente. 

Existem, é claro, outros reforçadores que, como esses dois, 

Sã0 indispensáveis para a sobrevivência de cada individuo e 

da própria espécie humana. 

Em segundo lugar, há um número enorme de coisas que 

são reforcadoras para a grande maioria das pessoas, mas nao 

para todas elas. Dois reforçadores de que já falamos - a aD~ 

vaçao e a ameaça de demissão - são exemplos desse caso. 
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- Quanto ã aprovacão social do comportamento, há algumas pe~ 

soas que simplesmente não ligam para isso, mas todas as ou 

tras pessoas ligam, e muito. 

- Em relação ã d.emissão de um emprego, há pessoas que nao pr~ 

cisam trabalhar para ganhar seu sustent01 e há outras que, se 

demitidas de um emprego, podem facilmente arranjar outro. r~as, 

com certeza, esse não é o caso da grande maioria das ~. 

Finalmente, há coisas que são reforçadoras apenas p! 

ra Muito pouca gente. Para dar apenas um exemplo, temos o ca 

so das pessoas da chamada "alta sociedade" que fazem quase 

qualquer coisa (isto é, qualquer comportamento operante) para 

ter seu nome ou sua fotografia na coluna social de algum jo~ 

nal 011 revista. 

A conclusão que podemos tirar d.e tudo ~;isso é a de 

que a identificação dos reforçadores (ou seja, das 
.. 

conseque,!!. 

cias do comportamento que têm a capacidade rle controlá-lo) d~ 

pende de muitos asnectos diferentes da vida das pessoas: sua 

situação presente (financeira, sentimental, etc) 1 a quantid! 

de e o tipo de educação que tenha recebirl01 as vcrenças reli 

giosas, políticas e outras, que tenha adquirido no passado e 

mantido até ao presente~ e assim por diante. 

Então, se quisermos ser muito riqorosos, só podemos 

dizer que uma determinada consequência de algum comportamento 

operante é reforçadora ou não, quandO estivermos nos referin 

do a uma única pessoa em particular, e se conhecermos todos 

os aspectos de sua vida que foram citados acima. 
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Mas nao é sempre que precisamos ser assim tão rigor~ 

sos. Afinal de contas, há muitas pessoas com situações de vi 

da presentes e passadas bastante semelhantes. E assim, para 

todas essas pessoas, praticamente as mesmas coisas são refor 

çadoras de seus comportamentos operantes. 

A ameaça de demissão do emprego, por exemplo, é um 

reforçador negativo bastante poderoso para o controle dos com 

portamentos da grande massa de trabalhadores brasileiros. ! 

uma ameaça muito real, uma situação aversiva muito 

que todos buscam eliminar do seu ambiente. 

concreta, 

A eliminação desse reforçador negativo da ameaça de 

demissão pode ser feita de duas formas: individualmente ou co 

letivamente. No primeiro caso, o empregado esforça-se por 

trabalhar rigorosamente dentro das condições estabelecidas p~ 

lo patrão, e inclusive sem nunca reclamar da natureza aversi 

va ou exploratória de muitas dessas condições de trabalho. No 

segundo caso, os trabalhadores, organizando-se em sindicatos 

e outros grupos sociais, desenvolvem diversos meios de 

são (que analisaremos mais tarde) sobre o empregador, a 

de que este não possa mais usar a ameaça de demissão como 

nica de controle de seus empregados. 

pre~ 

fim 

téc 

Neste segundo caso, da reação coletiva dos trabalha 

dores, dizemos que está ocorrendo um processo de "contracon 

trole". A ameaça de demissão é um comportamento operante do 

empregador, que controla o comportamento do empregado. E as 

iniciativas sindicais contra as possibilidades de demissão são 

comportamentos operantes dos trabalhadores, que têm o efeito 

de controlar o comportamento do empregador. Mas, deixemos pa 

ra tratar disso com mais cuidado nos Capítulos IV e V. 
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OUTROS MECANISMOS DE CONTROLE DO COMPORTAMENTO OPERANTE 

Agora que já sabemos mais sobre a ação controladora 

do reforco, vamos estudar três outros importantes mecanismos 

de controle do comportamento operante pelo ambiente. são eles: 

a "privação", a "punição" e a "extinção". 

A plL.tvação 

A capacidade controladora do reforço positivo depe!! 

de do grau de falta ou privação da variável reforçadora em q\E 

se encontre a pessoa a ser controlada. 

Por exemplo, se alguém está sempre bem alimentado, a 

comiia não funciona como reforçador para ele. Quer dizer, não 

se pode alterar a sua tendência a realizar um certo comport~ 

mento simplesmente fazendo com que a consequência desse com 

portamento seja a comida. Já para alguém que esteja quase sem 

pre faminto (isto é, em um estaco constante de privação de ali 

mento), torna-se bastante fácil aumentar a tendência de pelo 

menos alguns de seus comportamentos usando a comida como con 

sequência reforçadora. 

Ao privar as pessoas de alguma coisa, o ambiente es 

tá controlando indiretamente o comportamento delas; 

acontece porque s~ está controlando o próprio pod8r 

e isso 

reforça 
'-

dor dessa al~uma coisa. Vejamos um exemplo social dramático 

de tal processo de controle - o desemprego: 
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- ~ muito conveniente para a classe empresarial que sempre ha 

ja uma certa taxa de desemprego entre os trabalhadores, pois 

assim sempre haverá quem, estando privado de emprego (e conse 

quentemente, de comida, abrigo, etc), aceite trabalhar por 

salários mais baixos ou sob condições insatisfatórias (perig~ 

sas, cansativas, nocivas ã saúde, etc). 

A puni Cão 

A punição é, de certo modo, o inverso do reforço. O 

reforço aumenta a probabilidade ou tendência de um comport~ 

menta operante ser realizado; a punição diminui essa proba~i 

lidade ou tendência. 

Na punição sao usadas consequências que em outras si 

tuações seriam reforçadores positivos ou negativos. Como já 

vimos, o reforçador positivo é alguma coisa que se acrescenta 

ao ambiente, e o reforçador negativo alguma coisa que se reti 

ra do ambiente. Na punição, as consequências do comportamento 

são invertidas: a retirada de um reforçador positivo ou o 

acréscimo de um reforçador negativo. 

Por exemplo, 0 dinheiro é um reforçador positivo, 

mas uma multa (retirada do dinheiro) é uma punição. O frio 

quando é eliminado é um reforçador negativo; mas quando. uma 

pessoa é exposta ao frio, ela está sendo punida. 

Uma pessoa pode ter seu comportamento punido aciden 

talmente, tanto pelo ambiente físico quanto pelo social; p~ 

rém o mais comum é a punição proposital pelo ambiente social: 
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- A prisão de uma pessoa, por exemplo, é uma punição, porque 

impede que ela possa continuar a receber alguns doa reforçado 

res positivos que acompanhavam seus comportamentos operantes 

fora da cadeia. 

- Os maus tratos e as torturas sao um exemplo ainda mais evi 

dente de punicão: pelo uso de reforçadores negativos, no ca 

SOe 

- As multas que sofremos, por atrasarmos o pagamento de 

ma conta, são também punições pelo ambiente social. 

algu "-

A lista de punições que são aplicadas na nossa vida 

cotidiana é imensa. ~ possivel mesmo que a maior parte donos 

so comportamento operante na sociedade seja controlada pela 

punição, e não pelo reforçoi pelo menos, não pelo reforço P2 

sitivo. Este é um fato importante a ser levado em considera 

ção quando tratarmos do contracontrole social. 

A extinçã.o 

A extinção, do mesmo modo que a punição, leva a uma 

redução da tendência de uma pessoa a se comportar de certa ma 

neira. 

A e xtinção ocorre quando um comportamento que foi bas 

tante reforçado no passado deixa de receber reforço. Então, 

aos poucos, vai diminuindo a frequência com que o individuo 

realiza esse comportamento operante, até um ponto em que já 

não há mais nenhuma tendência a realizá-lo. 
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Isto quer dizer que todos os comportamentos operantes 

só continuam a ser realizados pelas pessoas se forem, pelo ~ 

nos de vez em quando, reforçados. Quando param definitivamen . -
te de ser reforçados, eles sofrem extinção: ou seja, desapar~ 

ceM do repertório de comportamentos das pessoas. 

Um exemplo bem simples disso é o comportamento da 

torcida de um time de futebol. Quando um time vence muitas 

partidas, o comportamento de torcer - ir ao estádio, acornp!!, 

nh~r os jogos no rádio ou na televisão, comprar foquetes para 

aOI;,~morar a vitória, etc - tem sua probabilidade ou tendência 

de realização aumentada. As vitórias do time reformam o nos 

so comportamento de torcer por ele. Mas quando um time passa 

a jogar mal em todas as partidas, não consequindo ganhar de 

quase nenhum outro time, os seus torcedores vao aos poucos de 

sistindo de realizar tais comportamentos. 

Se, na situação crítica de desemprego em que se en 

contra o país já há alqum tempo, um trabalhador verifica que 

não conseque eliminar a ameaca de demissão simplesmente trab~ 

lhando mais ou melhor, esse seu comportamento tende a se ex 

tinquir. 

Como resultado da extinção é comum que algum outro 

comportamento venha a ocupar o luqar daquele que desapareceu. 

Com relação ao último exemplo, é possível portanto que os tra 

balhadores passem a combater a ameaca de demissão de outra 

forma: ou seja, através de alguma ação coletiva de contracon 

trole, ao invés de continuarem a se submeter individualmente 

ao controle. 
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o CONTROLE POR ESTTMULOS DISCRIMINATIVOS 

Dissemos anteriormente que no comportamento respon . -
dente o controle é feito por estímulos (a panela quente, por 

exemplo) apresentados antes na pessoa realizar a resposta (p~ 

xar a mão para lonae) i enquanto que no comportamento onerante 

o controle é feito pelas alteracões do ambiente que se sequem 

à resposta, ou seja, pelos reforçadores. ~1as, na verdade, e!!, 

tímulos jfi presentes no ambiente também podem controlar o com 

pC~~'~;amento operante. 

Esses estímulos são chamados de "estimulos discrimi 

nativos": e o controle que podem exercer não é tão automático 

ou reflexo como no caso do comportamento respondente. Eles 

exe~'cem um controle mais flexível: apenas indicam à pessoa as 

ocasiões em que urna certa resposta terá alta probabilidade de 

ser reforçada positiva ou negativamente, ou mesmo punida. 

Por exemplo, a expressão amiqável no rosto de uma 

pessoa conhecida indica que, se nós nos dirigirmos a ela para 

uma breve conversa, provavelmente seremos reforçados positiv~ 

mente com a sua atenção, aprovacão, ou mesmo mostras de afei 

çao. 

Vejamos alquns outros exemplos: 

- Um sinal de trânsito vermelho em um cruzamento é um estimu 

lo ~:iscriminativo que controla o comportamento operante do mo 

torista de frear o carro, prevenindo assim uma possibilidade 

de punição acidental resultante de urna batida com outro car 

ro, ou de punição proposital por narte de um quarda que aca 

basse por multá-lo. 
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- A visão de um supervisor aproximando-se também funciona, p~ 

ra um operário, como um estImulo discriminativo. Indica ao 

operário que, se ele trabalhar nessa ocasião dentro dos p! 

drões exigidos pela empresa, estará eliminando o 

negativo da repreensão ou ameaça de demissão. 

reforçador 

Em todos esses exemplos, o estImulo 11dlserlm1nàt~vo 

nao provoca automaticamente a resposta. A pessoa que está &b 

seu controle pode realizar ou não o comportamento adequado, 

iS'l-,:) é, que produza as consequências reforçadoras ou evite a 

punição. Outros fatores de ordem pessoal - estado de ânimo, 

pressa em chegar a um lugar, etc - podem neutralizar o poder 

controlacor do estImulo discriminativo. 

A eficiência do controle por determinado estfrnulo dis 

criminativo depende de uma espécie de treinamento anterior, 

do estabelecimento do que chamamos de uma "contingência de r~ 

forço". Contingência de reforço é simplesmente a sequência, 

muitas vezes repetida, de "estImulo discriminativo - resposta 

operante - consequência reforçadora". Quer dizer, uma pessoa 

realiza frequentemente um certo comportamento na presença de 

um dado estImulo discriminativo, e esse comportamento 
.. 
e sem 

pre reforçado. 

o que acontece, portanto, é que, quando uma determi 

nada contingência de reforco já está bem estabelecida em uma 

pessoa, esta pode ter seu comportamento operante controlado 

pela simples apresentação do estImulo discriminativo. Veremos, 

mais tarde, a importância disso no controle educacional. 
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CAPTTULO 111 

AS PR~TICAS E AS AGENCIAS VE CONTROLE SOCIAL 

S umã.Jtlo : 

O controle social é exercido em três níveis: 

O CONTROLE PESSOAL 

O CONTROLE GRUPAL 

O CONTROLE INSTITUCIONAL 

O controle pessoal está presente em toda a VIDA COTIDIM~A. 

25 

f.') nível grupal destaca-se o controle pela COt1UNIDADE ~TICA. 

O controle institucional é exercido principalmente pelas: 

AGtNCIA GOVERNAr1ENTAL 

1-\m!:NCIA EC0i'1êmICA 

A~NCIA EDUCACIONAL 

O controle qovernarnental tem como fonte básica o PODER DE PU 

NIR, e procura estabelecer~ 

O COtWORTA:t-IJENTO CONFORME A LE I 

O COrc1PORr:::'AfAI:NTO OBEDIENTF. 

A agência econômica usa o PODER de manipulacão do REFORÇO PO 

SITIVO, da PRIVACÃO e do REFORCO NEGATIVO, para exercer: 

O CONTROLE ECONO~UCO DO TP.ABALHO 

O CONTROLE ECONOrUCO DO CONSur~O 

A. agência educacional dedica-se ao CONDICIONA~1ENTO DE Cm1POR 

TAMENTOS reforçadores para as agências qovernamental e econô 

mica e para a comunidade ética. 
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os NfCEIS VE CONTROLE SOCIAL 

o controle do comportamento operante social ocorre 

em três níveis interligados: pessoal, qrupal e institucional. 

O CONTROLE PESSOAL 

Chamamos de "controle pessoal" a situação em que uma 

única pessoa controla o comportamento de outra pessoa. Nesse 

caso, então, o ambiente controlador é constituído simpleSIBe!!, 

te p0r urna pessoa que, empreqando certas práticas ou técnicas, 

altera a tendência da pessoa controlada a se comportar de de 

terminadas maneiras. 

A ocorrência do controle pessoal é explicada do se 

guinte modo: o comportamento aue a pessoa controlada é levada 

a realizar tem consequências reforcadoras para a pessoa que 

controla. Simplificando: o comportamento controlado reforça 

o comportamento controlador. 

Vejamos um exemplo bem simples de controle pessoal: 

um pai que ameaça bater no filho que está brincando de modo 

barulhento, enquanto ele (o pai) está querendo dormir.Ao amea 

çar punir o filho, este para de fazer barulho, pelo menos du 

rante algum tempo. Isto quer dizer que o pai tem o seu com 

portamento punitivo (ou ameacador) reforçado pela retirada de 

um reforçador negativo (o barulho) do seu aMbiente. O resulta 

do da punição reforça o comportamento de punir por parte de 

quem tenha poder suficiente para isso. 
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Usamos inicialmente o exemplo da punição porque,como 

já denunciamos, esta talvez seja a prática controladora mais 

aomumente empreqada na nossa sociedade. Mas existem diversas 

outras técnicas possíveis de controle de uma pessoa por outra. 

As mais importantes são: a Manipulação de reforçadores positi 

vos, reforçadores negativos e estímulos discriminativos 1 are! 

trição física pelo uso da força, que se aproxima bastante da 

punição; a extinção operante e a privação. Já descrevemos, no 

Capítulo lI, esses procedimentos de controle do comportame,!! 

to. Vejamos agora apenas uns dois exemplos de como eles sao 

aplicados ao nível do controle pessoal: 

- A manipulação de reforçadores positivos pode ser exemplifi 

cada pelo agradecimento a urna pessoa que nos tenha feito es 

pontaneamente um favor, ou pela gorjeta dada a alguém que nos 

tenha prestado um serviço. O aÇTradecimento ou a gorjeta au 

mentam a probabilidade de que a pessoa assim controlada nos 

preste novamente alqum favor ou serviço em ocasiões futuras. 

- ~ restrição física pelo uso da força é um caso interessante, 

porque pode, dependendo da situação, ser prejudicial ou bené 

fica à pessoa controlada. Dizemos que a prisão é prejudicial 

quando ela impede que o indivIduo se comporte de modo a rece 

ber reforço positivo. Mas quando, por exemplo, uma mae prenàe 

o filho pela mão para evitar que ele atravesse uma rua 

mentada, essa prática tem um efeito claramente benéfico. 

movi 

Corno podemos imaqinar, a partir desses poucos exem 

plos, o controle pessoal está continuamente presente na vida 

cotidiana de todos nós. Estamos sempre nos controlando uns 

aos outros. 
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o CONTROLE GRUPAL 

Um outro nível de controle do comportamento social, 

que está igualmente presente na nossa vida cotidiana, é o cha 

mado controle grupal ou "controle pelo grupo". Na verdade, as 

técnicas de controle básicas empregadas são praticamente as 

mesmas que vimos no caso do controle pessoal. O que há de di 

ferente nesse novo nlvel é o seguinte: o indivíduo fica sujei 

to a um controle mais poderoso do que o controle pessoal, po.!: 

que duas ou mais pessoas manipulam variáveis controladoras que 

t~rn o mesmo efeito sobre o seu comportamento; os efeitos de 

todas ensas manipulacões se somam, portanto. 

O poder de controle que um grupo tem sobre nós depe~ 

de, então, do número de pessoas que compoem esse grupo. Depe~ 

de também da importância que os membros do qrupo tenharn para 

as nossas vidas; ou seja, do grau em que precisamos do refor 

ço que eles podem nos proporcionar, ou do grau em que 

alvos mais ou menos fáceis de suas práticas punitivas. 

somos 

O procedimento geral de controle empregado por qual 

quer grupo de pessoas que tenham convivido por um razoável pe 

ríodo de tempo é o seguinte: em primeiro lugar, classificar 

verbalmente os comportamentos dos indivíduos corno "bons" ou 

"maus", ou como "certos" ou "errados"; em segundo lugar,refo,!: 

çar os comportamentos "bons/certos" e punir os comportamentos 

!Irr.aus/errados 11 • O comportamento (me é chamado de "boIl'\1I ou 

"certo" é todo aquele que reforça os demais membros do qrupo; 

o que é chamado de "mau" ou "errado" é todo aquele que o qr.!! 

po experimenta como aversivo. 
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Diferentes grupos, oU um mesmo grupo em diferentes 

situações, frequentemente não concordam em suas classific~ 

dos comportaroentos dos seus membros como "bons/certos" ou 

IImaus/errados". Tudo depende de (me o comportamento seja re 

forçador ou aversivo para cada grupo, em cada situação. 

Por exemplo, para um qrupo de operários que desemp~ 

nhem tarefas semelhantes em um mesmo local de trabalho, o fa 

to de um deles produzir mais do que os outros pode ser consi 

derüdo um comportamento "mau" ou "errado". Isto 'Porque, fica!! 

do assim demonstrado que todos poderiam (embora com maior des 

gaste flsico e psicológico) trabalhar Mais rapidamente do que 

costumam fazer, cria-se o risco de que o patrão ou supervisor 

venha a impor essa exigência~ o que é uma situacão claramente 

aversiva para o grupo. Exemplos de comportamentos considera 

dos "bons" ou "certos" por outro tipo de grupo, como uma asso 

ciação de moradores de bairro, seriam o comparecimento a reu 

niões, a participação ativa em programas de auto-ajuda (con! 

trução de rede de esgoto, reparos na escola local, etc), e as 

sim por diante. Concluindo: o mesmo comportamento geral de 

esforçar-se ou trabalhar mais é visto COJ1l0 "mau/errado" por 

um grupo e como "bom/certo" por outro. 

Além disso, como um determinado com?ortamento pode 

ter efeitos diferentes - reforçadores ou punitivos - sobre di 

ferentes membros do grupo, uma parte dessas pessoas irá clas 

sificar tal comportamento como "bom/certo", e outra parte co 

mo ·'mau/errado". Ocorre uma divisão dentro do grupo. 
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Para explicar o processo de ccntrole grupal, deve-se 

levar em consideração (orno os comportamentos controladores se 

rclô.cionam com ar; compc r-t?mentos con'crolados no ilsistema so 

cial" definido pelos li:rites do grupJ. Cada indivíduo faz 

parte do grupo controla:' ~r com relaç~o a cada outro indivíduo. 

Qualquer membro está suj üto ao controle pelo grupo, mas tam 

bém r;e empenha ele própr.o em orocedimentos semelhantes de 

cont!:ole do comportament.) dos outros membros. 

~ por isso que o controle das pessoas pelo qrupo, e~ 

hora possa ser grande, dificilmente chega a ser total.Na mai~ 

ria dos casos, as classificaqões do "bom ou mau" e do "certo 

ou er:r:ado" nao são muito claras, e nem costumam ser apoiadas 

sempre, em quaisquer situações ou circunstâncias, por todos 

os membros do qrupo. 

Na verdade, o poder do grupo sobre o indivIduo pode 

ser aumentado enormemente, quando os seus membros atingem um 

alto grau de acordo quanto aos comportamentos que devam s~r 

classificados como "bons/certos" ou "maus/errados". Ai, quase 

não há mals necessidade que os membros se reforcem ou punam 

uns aos outros. Eles terão chegado a um tal nIvel de automa 

tização e concordância em suas classificações, que passam, to 

dos e cada um desses membros, a exercer "autocontrole", ou se 

ja, controle sobre seus próprios comportamentos. A produção 

desse autocontrole generalizado é, com certeza, o objetivo nais 

ambicioso de qualquer grupo controlador. ~1as, como já nota 

mos, raramente ele tem sido alcançado. Há sempre alquns mem 

bros que não apoiam as classificacões feitas pela maioria. 
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A comun~dade ét~ca e o compo~tamento ve~bai 

Embora tenhamos nos referido até agora a grupos so 

ciais especIficos (equipes de trabalho, associações de morado 

res, etc), pod~mos ampl:l.ar a noção de controle grupal de modo 

a abarcar toda uma população nacional ou regional. Chamaremos 

esse grande grupo controlador de "comunidade ética". 

A comunidade ética exerce o controle principalmente 

utravé3 do estabeleci~onto de reqras de comportamento social. 

ESG3.s regras são comumente conhecidas como costumes, crenças 

ou ideoloqia dominantes. As regras dizem como as pessoas de 

vem se comportar de uma maneira geral. Ao fazer isso, estão 

definindo quais são os comportamentos "bons/certos" ou "maus/ 

er~i".dos" conforme sejam reforcadores ou aversivos para a popu 
~ '" --

lação como um todo, ou para as parcelas da população qhe dete 

nham maior poder de controle. 

Como a distinção supostamente absoluta entre o bem e 

o mal, a correção e o erro morais, a virtude e o vício,recebe 

o nome de "ética", chamamos de comunidade ética qualquer gran 

de grupo que exerça controle sobre seus me~hros baseado nas 

regras s':)çiais que estabelecem mais concretarr.ente essas "dis 

tinções éticas". 

~ claro, entretanto, que a distinção entre os "bons" 

e os "maus" comoortamcntos não é suficiente para o excrcIcio 

do controle ético pela comunidade. Esta deve ainda reforcar 

e punir os comportamentos de acordo com aquela distinção. Os 

membros da comunidade ética são preparados desde que nascem 

para fazer isso, usando as técnicas de controle social que já 

examinamos. 
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Finalmente, ê preciso reconhe.-:er o :i.)i'portan-;:p 

desempenhado pelo comportamen~o verbal no controle do 

tamento humano em geral por parte da comunidade ética. 

portamento varbal S, ao mesmo tempo, um dos principais 

tos e um dos principais instrumentos do controle ético. 

compor 

o com 

prod!:~ 

o comportamento verbal é constituído por todas asfor 

mas de comunicação entre os homens. Tudo aquilo que eles fa 

zem (fala, escrita, qestos, sinais, etc) para se comunicarem 

un;.; com os outros é comportamento verbal. 

As crenças, julgamentos, mandamentos e idéias colet;. 

vas, que, no seu conjunto, formam a ética de uma comunidade , 

são comportamentos verbais que foram produzidos pelas variá 

veis sociais controladoras que operaram ao longo da história 

dessa comunidade. E, uma vez fixados como repertórios verbais 

comuns a todos os membros da comunidade, tornam-se variáveis 

ambientais sociais possuidoras de enorme poder de controle so 

bre outros comportamentos. Basta lembrar os provérbios e di 

tados populares, para nos darmos conta do quanto somos contro 

lados por tais regras verbais. 

o que as regras verbais fazem é descrever determina 

dos comportamentos sociais operantes e indicar suas prováveis 

consequências, reforcadoras ou punitivas. As nessoastêm seus 
~'. . ~ 

C0mportamentos controlados pelas reqras verbais éticas não só 

por causa das consequ~ncias previstas (que, na verdade, ainda 

não ocorreram), mas também porque foram treinadas pela comun! 

dade ética a cumprir regras em aeral, quaisquer que elas se 

jam. 
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o CONTROLE INSTITUCIONAL 

Como dissemos anteriormente, os grupos sociais, etam 

bém a comunidade ética, não exercem um controle global bem 0E 

qanizado sobre 00 scus membros. Seus procedimentos tipicos 

não são regularmente mantidos pelos próprios individuos que 

procuram se controlar uns aos outros. 

Dentro da comunidade, entretanto, certas instit~ 

ou ti R~ências controladoras" cheqaram a desenvolver tecnologias 

esp~cificas, ou seja, processos orqanizados de manipulação 

das variáveis controladoras de determinados tipos de comi10rta 

mentos. Conseguentemente, essas aqências operam com mais su 

cesso; isto é, manté~ um controle social mais eficiente, pelo 

men03 dentro de suas áreas especificas de atuação. A.s princi 

pais' I dessas instituições ou aqências de controle social são: 

o "qoverno" a "economia" e a "educacão". . , 

Uma aqência controladora e as pessoas que ela contr~ 

la forroam, juntas, um sistema social. Para compreender o fu!! 

cionamento desse sistema, temos oue considerar os comportamen 

tos de todos os seus participantes individuais. r, preciso, em 

primeiro lu~ar, identificar os individuos aue compoern a agê!! 

cia (isto é, os seus aqentes), e explicar porque eles têm o 

poder de manipular a tecnoloqia típica da agênCia. Em segu!! 

do luqar, analisar o efeito qlobal dessa tecnologia sobre o 

comportamento do indivíduo controlado. Em tercei~o luqar,mo~ 

trar corno esse cOITloortamento atua de volta sobre a agênCia, 

reforçando os seus procedimentos; o que, finalmente, explica 

a continuacão da existência e operação da agência. 
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A AGENCIA GOVERNAMENTAL 

Analisaremos primeiramente a tecnologia usada por um 

qoverno para exercer controle sobre os membros de urna comuni 
-

dade, os quais, em sua relacão com esse tipo de agência, sao 

conhecidos como "cidadãos". 

'/l. fonte básica do controle qovernamental consiste no 

"poder de punir". Esse tipo de poder identifica os 

duos aue compõem a aqência qovernamental. 

indiví 

No qoverno orqanizado de um Estado moderno a tarefa 

específica da punição é atribuída a grupOS institucionaliz!!, 

dos especiais: os policiais e os militares. O poder dessas 

organizações é geralmente a simples "forca física", ampliada 

por equipamentos como revólveres, fuzís, granadas, canhões, 

tanques, etc. Na verdade, a agência governamental como um to 

do exerce controle também sobre seus agentes policiais e mili 

taresf o que é feito principalmente através de medidas "econô 

micas", como o salário que lhes paga, e medidas "educacio 

nais", como a sua preparação exclusiva para a função de punir. 

A punição como procedimento básico de controle qover 

namental parece mais evidente no caso de ditaduras declaradas 

Mas isso também é verdadeiro para os governos demxráti~ que 

conhecemos, embora se constUMe dizer aue o poder desses qover 'I.~. • -

nos deriva apenas do "consentimento dos qovernados", ou que 

todo o seu poder lhes é "delegado pelo povo". Vejamos como é 

composta e mantida uma agência qovernamental considerada "de 

mocrática 11 : 
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- o processo democrático de composição da agência qovername!! 

tal - isto é, a eleição dos chamados "renresentantes do JX>VO" -

parece se basear em uma espécie de coincidência entre as fun 

ções controladoras da agência e as da comunidade ética. Os 

componentes do qoverno são vistos, então, como escolhi~os P! 

los demais membros da comunidade, para simplesmente exercerem 

com mais eficiência o controle ético que reforca a ~~. 

- De fato, na prática eleitoral, os candidatos fazem com que 

diversos grupos da comunidade lhes atribuam (pelo voto) o po 

der governamental, convencendo-os de que atuarão em conformi 

dade com as classificacões éticas (de comportamentos "bons/ 

certos" e "maus/errados'~) sustentadas por esses grupos. Quer 

dizer, os futuros governantes criam expectativas de reforço 

positivo para as pessoas que os apoiamo 

- Porém, uma vez que tenham alcançado as posições de controle 

governamental por meio desse processo democrático, os compo 

nentes da agência podem passar a exercer o controle com base 

no poder de punir. Na verdade, com muita frequência eles fa 

ze~ isso: e simplesmente deixam de apelar para a coincidência 

inicialmente sugerida de suas funções com as funções controla 

doras da comunidade ética. 

g claro oue os governos democráticos de . . diferentes 

comunidades variam bastante no grau em que substituem o con 

sentimento do governado pelo uso do poder de punir. 1·1as, de 

qualquer forma, esse poder está sempre presente e atuante. 

Poderemos observar isso na própria classificação dos compoE 

tamentos sociais a serem controlados pelo governo. 
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0.6 c.ompolLtamento.6 "legal" e "il.epai." i lleta.çÕe..6 c.om a. punição 

Enquanto a comunidade ética classifica os comport!!-. 

mentos corno "bons-ou-maus" e "certos-ou-errados", para fins 

de seu reforço ou punição, a agência governamental adota uma 

outra -;distinção: entre "legal" e "ilegal". A agência torna 

um deterMinado comportamento "legal" ou "ilegal" por meio dos 

procedimentos classificatórios conhecidos como leis,decretos, 

resolucães, pareceres, etc. 

Sob governos "menos democráticos" ou "mais autoritá 

rios", um comportamento é tornado "ilegal" quando produz, ou 

pode vir a produzir, consequências diretamente aversivas para 

a própria agência governamental. Por exemplo, no Brasil, as 

qreves trabalhistas, que constituem um dos principais instru 

mentos de contracontrole social ã disposicão dos trabalhado 

res, têm sido, com pouquIssimas excecões, consideradas "ile 

gais" • JUém disso, as tão frequentes mudanGas das regras p~ 

IIticas e econômicas - os célebres "casuIsmos" da lec;rislação 

brasileira - demonstram claramente como sao relativas as clas 

sificações governamentais: "legal" é o que, em um dado momen 

to, é reforçador para a agência; "ilegal" é tudo o que possa 

produzir efeitos aversivos para ela. 

No caso de um governo "mais deI!'locrático", cujo poder 

deriva em princIpio da comunidade, as definicões do que seja 

"legal" ou "ilegal" aproxim~m-se mais das definições éticas 
-

do "certo" e "errado". No entanto, corno a maior preocupaçao 

da agência é a de impedir a ocorrência do comportamento "erra 

do", que foi tornado "ileqal", fica claro que ela opera tam 

bém principalmente através do poder de punir. 
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A~ têcnic4~ punitiv4~ de cont~ole ~ove~n4mentdl 

A técnica de controle mais comumente empregada pela 

agência governamental consiste em punir diretamente as for 

mas "ileqais" de comportamento. Isto é feito de duas manei 

ras: 

- Pela remoção de reforçadores positivos, tais como aplicação 

de multas, confisco de bens, desconto do repouso remunerado 

no salário, destituição de algum cargo ou empreqo, privação 

de contacto com variáveis positivamente reforçadoras da comu 

nidade devido ã prisão, e assim por diante. 

- Pela apresentação de reforçadores negativos, tais como ag.res 

sões fIsicas, torturas e maus tratos, trabalhos forçados, hu 

milhações morais, prisão para averiquacão de culpa,intimacões 

para depor na policia ou responder a processo judicial, e as 

sim por diante. 

Embora não sejam capazes de enfraquecer permanent~ 

mente a tendência ã realizacão do comportamento "ile,.,.al", es 

sas técnicas punitivas proporcionaM uma espécie de reforço au 

tomático de comportamentos opostos ao que foi punido. Isto é, 

e indivIduo que já tenha sido punido por um certo comportame~ 

to 11 ilegal" evita (pelo menos, durante alqum tempo) realizá-lo 

novamente, e assim acaba se comportando de modo "legal". Fi 

nalmente, esse novo comportamento é reforçado pela eliminacão 

de certos reforçadores negativos do "ambiente interno", conhe 

cidos corno "medo ou ansiedade", "vergonha", "sentimento de 

culpa", etcI estados internos esses que passaram a existir no 

indivIduo precisamente devido ã experiência passada de ter so 

frido a punição. O efeito buscado pelo agente punitivo, po 

rém, é apenas a supressão iJnediata do comportamento "ilegal", 

pois pode punir sempre que precisar. 
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o compo~tamento conno~me a lel 

o procedimento pelo qual a agência governamentalcl~ 

sifica os comportamentos que ela deve controlar é a elaboração 

de leis. Uma lei tem em si dois aspectos: em primeiro lugar, 

especifica um COInPortamento (por exemplo, roubar, atrasar um 

pagamento, organizar ou participar de uma qreve, etc); em se 

gundo lugar, especifica ou dá a entender uma certa consequê~ 

cia, comumente aversiva, desse comportamento (por exempl~pri 

sao, multas, destituição de um cargo ou emprego, etc). tTm3 lei 

é, portanto, uma regra verbal que descreve uma contingência 

de reforço mantida pela aqência governamental. 

Quando se trata de explicar como um determinado com 

portamento é controlado por uma determinada lei, o processo a 

ser lembrado é aparentemente o do reforco negativo. Ou seja, 

ao realizar comportamentos operantes opostos àqueles que vao 

contra a lei, o indivíduo está retirando do seu ambiente uma 

ameaça de punição, que é um reforçador negativo. r. claro que 

isto é diferente do processo que examinaMOS há pouco, 

qàal o indivíduo passa a apresentar o comportamento 

pelo 

"legal" 

depois de ter sido punido pelo comportamento "ileqal". 

Na verdade, devemos conàiderar que, na maioria dos 

casos, o indivíduo cumpre uma determinada lei porque aprendeu 

a cumprir as leis em geral, sem talvez nunca ter sofrido as 

suas consequências. 1>. lei é urna regra verbal; e precisamos 

fazer a(Jui uma importante distinc;ão, que já foi antecipada qua~ 

do tratamos das regras éticas. ~ a distinção entre o comport~ 

mento controlado diretamente pelo reforço e o 

controlado por regras ou códigos verbais. 

comportamento 
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- Urna regra verbal descreve urna continqência de reforço; isto 

é, a sequência "estimulo discriminativo - resposta operante -

consequência reforcadora". Por exemplo~ se, no dia do venci 

mento de uma conta (estímulo discriminativo), a pessoa vai a 

um banco e paga essa conta (resposta operante), ela estará 

eliminando urna ameaca de multa por atraso de pagamento (conse 

quência reforçadora) • 

- Quem se preocupa em pagar as suas contas sempre em dia faz 

isso porque aprendeu a cumprir a reqra geral, e não diretame~ 

t3 por causa das consequências reforçadoras especificas. Esse 

indivíduo, quando recebe o seu salário, procura reservar o di 

nheiro necessário para pagar as contas, planeja arranjar aI 

gum tempo entre suas atividades diárias para passar no banco, 

e assim por diante. Todos esses comportam~ntos operantes en 

contram-se sob o controle õa reqra. 

- Dizendo de outra maneira, o que funciona como estimulo dis 

criminativo para tais comportamentos é a regra em si mesma, e 

nao cada um dos dias de vencimento de cada qma das contas que 

ele deve paqar. A pessoa desse nosso exemplo se comporta de 

modo a nao atrasar seus pagamentos em geral, e nao apenas de 

modo a nao atrasar um det~rminado pagamento em particular. Ela 

recebe por seu comportamento o reforço positivo de ser consi 

derado um "bom pagador" pelas outras pessoas com quem tem con 

tacto, principalmente seus credores. Alqumas lojas que ven 

dem a crédito usam mesmo essa técnica de controle pelo refor 

ço positivo, enviando aos seus bons paqadores cartões espe 

ciais para a abertura automática de novos crediários. O poder 

controlador de uma regra depende en~ão de outras -conseque~ 

cias reforcadoras além daquelas que estão descritas na 
.. 

pr~ 

pria regra. 
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- ~ claro, entretanto, que só se é bom pagador quando se pode, 

quando se tem dinheiro disponível para isso. Na presente si 

tuação brasileira de acentuado arrocho salarial e acelerado 

aumento do custo de vida, muitas pessoas que gostavam de ser 

pontuais (isto é, que foram bastante reforcadas no passado 

por cumprirem a regra da pontualidade no pagamento de suas di 

vidas) estão sofrendo urna dupla punição: a retirada do refor 

çador positivo do dinheiro, através de multas e juros: e a re 

tirada d.o reforçador positivo da aprovação por roeIT"bros da co 

munidade ética. Na verdade, como resultado dessa situacão, 

está ocorrendo urna diminuicão do poder controlador da regra 

ética da pontualidade. Um número cada vez maior de pessoas 

está deixando de dar importância ao fato õe ser ou não consi 

derado um boro pagador, ou seja, esse reforço social auase não 

funciona mais. 

- Concluindo: o comportamento controlado por uma contigência 

de reforço e o comportamento controlado por uma regra que de! 

creve essa contingência não sao a mesma coisa. As mudanças 

que observamos no parágrafo anterior demonstram bem essa dife 

rença: muitas pessoas que continuam paqando suas contas em 

dia estão fazendo isso mais sob o controle das contingências 

de reforço concretas, e menos sob o controle da regra 

(e ta~bém legal) da pontualidade. 

ética 

Voltando à questão da lei, podemos então afirmar que 

tal processo de codificação verbal funciona por si próprio c~ 

mo uma técnica de controle. Sua eficiência depende da aprendi 

zagero generalizada do "comportamento conforme a lei", ou se 

ja, urna disposicão para sempre cumnrir as leis do governo. Es 

sa aprendizagem é assegurada não só nela agência governamen 

tal, ~as também pela comunidade ética e a educücão. 
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o ~ompo~~amen~o obedien~e 

o estabelecimento do "comportamento obediente" gen~ 

ralizado é uma outra técnica controladora que reforça a -age!! 

cia governamental, mas não é assegurada somente por ela, e 

sim também pelos qrupos sociais especIficos, a comunidade éti 

ca e as agências educacional, religiosa e econômica. Na ver 

dade, o comportamento obediente por narte do controlado é re 

forçador para todos esses tipos de controladores. 

o procedimento é o mesmo que é empreqado para se es 

tabelGcer o comportamento de cumprir leis ou I:egras em geral. 

Urna determinada ordem a que o indivIduo deve obedecer qeral 

mente leva, quando ele a obedece, ã retirada de alquma ameaça 

de punicão ou outra espécie de reforçador negativo. Com mui 

ta frequência, e principalmente quando se trata de crianças, 

o efeito final dessa prática controladora pode ser benéfica 

para o individuo controlado. Por exemplo: Um filho Clue obede 

ça imediatamente ã ordem "Pare!" qritada pelo pai, pode assim 

escapar de ser atropelado por um carro. Usando ainda esse 

exemplo: o que costuma acontecer em seguida é o filho ter es 

se seu comportamento obediente reforcado nositivamente pela 

aprovação do pai. E a técnica é continuamente repetida: fi 

dhos obedientes, alunos obedientes, empregados obedientes, ci 

dadãos obedientes, etc, são reforçados positivamente por seus 

respectivos controladores sociais. 

o resultado mais prejudicial do comportamento obedi 

ente bem estabelecido e qeneralizado é o de que, quando sur 

gem novas situações para as quais o individuo não possui res 

postas adequadas em seu repertório operante atual, ele sirnple~ 

mente faz o que os agentes controladores mandam. 
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Out~o~ tipo~ de cont~ote gove~namentat 

Embora a agência governa~ental esteja comDro~etida 

principalmente com o uso de procedimentos punitivos, outras 

técnicas de controle, baseadas em princípio no reforco posit! 

vo, são empregadas com alquma frequência. 

- Reforco positivo de natureza econômica de comportamentos r~ 

forcadores para a agência, mas não obrigados por lei. Essa 

técnica é bastante empregada, por exemplo, quandO um governo 

deseja aumentar um determinado tipo de produção agrícola ou 

ind~~trial, e não tem meics punitivos para impor esse compor 

tamento às poderosas instituicões econômicas que controlam 

tais aanividades. A aqência governamental se vale então da 

prática de subsidiá-las, ou seja, de se responsabilizar por 

boa parte dos custos da producão. Isto não é outra coisa se 

nao paqar (reforçar positivamente) ao emnresário para que es 

te produza. Com relação aos simples cidadãos ou grupos so 

ciais destituídos de poder, entretanto, é extremamente difí 

cil encontrar algum exemplo semelhante de controle nelo refor 

co positivo. 

- A loteria - federal, estadual, esportiva ou a loto -e o 

exemplo mais conhecido de tal empreqo do reforçador nositivo 

do dinheiro no controle do comportamento das nessoas sem p~ 

der. Essa contribuição econômica que o qoverno redebe é cla 

ramente reforçadora. Porém, o reforco positivo que a aqência 

proporciona ao joqador por Pfazê-la é, como todos nós sabemos, 

ilusório. POuquíssimas pessoas qanham realmente por realiza 

rem o comportamento que se encontra sob esse tipo de contro 

le. E fica parecendo que a agência não exerceu nenhuma pre~ 

são controladora; mas exerceu. 



43 

A AGENCIA ECONDMICA 

A "economia" como atividade hUIllana consiste no uso de 

certos reforcadores positivos - alimento, roupas, abriqo, e 

outraD coisas a que se dá a denominacão geral de "bens li - p!! 

ra o controle prático do comportamento social. Assim, diferen 

temente da tecnologia qoverna~ntal cuja fonte básica é o no 

der de punir, a tecnologia de controle desenvolvida pela cha 

mada "agência econômica" se baseia principalmente na operação 

de rê~orço positivo. Baseia-se também sobre a privação, por 

que, como já vimos, esta constitui a condição para que o re 

forço positivo seja mais eficaz no controle do comportamento 

operante. 

o dinheiro é um elemento muito importante na tecnolo 
. -

gia econômica, já Que ele pode ser trocado por todos os refor 

çadores positivos ou bens citados acima. O dinheiro é o que 

consideramos um "reforçador generalizado". Ele esteve, na 

história de vida de cada indivíduo, associado a tantas e tão 

diferentes operacões de reforco, que passou a possuir um po 

der reforçador independente de quaisquer privações momentâ 

neas e específicas. Em outras palavras, o nosso comportarne~ 

to é controlado constantemente pelo dinheiro, e não apenas 

quando estamos com fome, frio, e assim por diante. 

Na análise de como a agência econôMica manipula os 

reforçadores positivos, a privação, e também alquns reforçado 

res neqativos, devemos distinguir inicialmente duas tecnolo 

qias: a de controle econômico do trabalho e a de controle eco 

nômico do consumo. 
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o eont~ole eeonômieo do t~abalho 

Em uma das variantes da tecnoloqia econômica geral, 

o indivíduo é levado a realizar um trabalho através de oper~ 

ções de reforço positivo pelo dinheiro. O agente controlador 

- um empresário, no caso - faz com que o pagamento de um salá 

rio dependa da execução de certas tarefas pelo trabalhador. 

Esse controle econômico do trabalho é feito de acor 

do com dois principais "esquemas de reforço", ou seja, de re 

muneraçao: o "esquema de razão fixa" e o "esquema de interva 

lo fixo". Analisemos um esquema de cada vez. 

O e~quema de ~azão 6ixa é aquele em que se proporci2 

na um reforçador ao indivíduo somente depois de ele ter reali 

zado um certo número fixo de respostas operantes. Na situação 

específica do trabalho, paga-se ao trabalhador pelo número de 

unidades de trabalho que ele completa7 por exemplo, peças pr2 

duzidas, vendas efetuadas, e assim por diante. Este esquema 

de reforço normalmente leva a pessoa a trabalhar em uma fre 

quência (número de unidades completadas em um certo período 

de tempo) bastante alta. 

O esquema de razão fixa é, em princípio, um procedi 

mento de controle muito eficiente, pois tem como resultado o 

crescimento acentuado tanto da produção da empresa quanto do 

salário do empregado. Na verdade, pode ser um esquema efi 

ciente demais, porém apenas para o controlador; o que signifi 

ca ter consequências finais explorat6rias para o controlado. 

Vejamos como isso acontece, tanto no caso de um 

humano quanto no de um animal de laboratório. 

trabalhador 
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- Ao ser levado, pelo esquema de razao fixa, a trabalhar 

uma frequência muito alta, o trabalhador pode vir a ter 

capacidade de trabalho esgotada em poucos anos. Sob esse 

quema, é comum que o trabalhador, de~ois de passar por um 
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em 

sua 

es 

De 0-
rIodo de qrande produtividade, comece a render cada vez menos, 

e finalmente tenha que se afastar do emprego por invalidez fI 

sica ou psicoló~ica, ou então seja demitido antes disso. Por 

outro lado, a vantaqem real que o empresário extrai do uso de 

tal esquema de remuneração não chega a ser afetada pelo esgo-

tamento do trabalhador, pois basta que o substitua por outro 

"novinho em folha". 

- Um experimento de laboratório que se assemelha ã situação 

de trabalho acima descrita é aquele em que se faz um ratop~ 

sionar uma alavanca um grande número de vezes para obter como 

reforçador um único pedaço de raçao alimentar. Já se demons 

trou inclusive que se pode aumentar tanto o número de pre,! 

soes da alavanca exigidas, que o animal acaba despendendomns 

energia do que a restaurada pela alimentacão que obtém, cami 

nhando assim para a morte certa em muito pouco tempo. 

- Voltando ao mundo humano do trabalho, os elevados ganhos~ 

diatos do trabalhador, decorrentes do uso de um esquema de ra 

-zao fixa, podem ser usados pelo aqente controlador para for 

çar um aumento da razão contratada (isto é, a realização de 

um número maior de unidades de trabalho em troca da mesma re 

muneração). E aI, comparando~se os efeitos sobre um determi 

nado empregador e um único empregado, fica comprovado concre 

tamente o grau em que o esquema é muitlssimo mais reforçador 

para o primeiro do que para o segundo. 
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_ Por exemplo, se o nivel médio de remuneraçao do mercado de 

trabalho para uma dada atividade é de Cr$ 25.000,00 por sema 

na, e um determinado trabalhador que se encontre sob um esqu~ 

ma de razão fixa de Cr$ 1.000,00 por cada duas peças produz! 

das consegue ganhar Cr$ 45.000,00 por semana, é possivel pres 

sioná-lo, com a ameaça de demissão, a aceitar um aumento na 

razao para três peças pelos mesmos Cr$ 1.000,00. Isto porque, 

mantendo a sua atual produção ainda continuará ganhando mais 

(Cr$ 30.000,00) do que o nível médio do mercado: e se, embora 

com grande esforço e desgaste, puder aumentar sua produção em 

um terço, conseguirá permanecer com o seu salário atual. Nes 

se último caso, ele continuará qanhando bastante mais (quase 

o dobro) do que os outros trabalhadores da sua categoria. r.1as, 

no final de contas, o empregador é que terá lucrado enormerne~ 

te com essa mudan~a na razão. O empregado estará ganhando o 

mesmo para trabalhar mais: e estará ganhando mais do que os 

outros simplesmente porque estará trabalhando mais ·do.~ que 

eles. 

~ claro que o controle econômico do trabalho pelo es 

quema de razão fixa atua contra o reforço socialmente justo 

do comportamento produtivo do conjunto dos trabalhadores. ~~as, 

mesmo assim, muitos trabalhadores preferem essa forma de remu 

neração. Ao invés de considerar esse fato como uma espécie 

de "traição" dos companheiros, deve-se antes de mais nada, pa 

ra melhor planejar o contracontrole social, reconhecer que o 

reforço positivo, principalmente quando fornecido de modo irne 

diato (ou quase), é muito eficiente mesmo no controle do com 

portamento de cada indivíduo isoladamente. 
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o e~quemd de inte~vdto 6ixo é aquele em que se refoE 

ça um dado comportamento operante do individuo somente depois 

de ter passado um certo intervalo de tempo desde o último re 

forco. Na situação específica do trabalho, paga-se ao traba 

lhador ao final de um dia, uma semana, urna quinzena ou um mês, 

por todas as tarefas realizadas durante esses intervalos ou 

periodos de tempo. 

Em experimentos de laboratório com animais foi demons 

trado que o esquema de intervalo fixo mantém o desempenho de 

respostas operantes em um nivel razoavelMente constante, mas 

bem menos elevado do que o obtido pelo uso do esquema de ra 

zão fixa. Já no caso do homem, como ele possui maior capaci 

dade e recursos de avaliação da passaqem do tempo, se só fôs 

se usado esse esquema, o reforço positivo do salário paao ao 

fim de cada semana ou mês iria gerar apenas uma pequena quan-

tidade de trabalho loqo antes do dia do pagamento. 

o mais comum, portanto, é aue o esquema de remunera 

çao em intervalo fixo seja complementado por outras técnicas 

de controle do comportamento do trabalhador. O procedimento 

mais conhecido é o da vigilância por parte do patrão, suoervi . -
sor ou capataz. O patrão (ou supervisor~ etc) funciona, as 

sim, co~ uma fonte de punicão e de reforço negativo (sob a 

forma de ameaça de puni~ão) em relação a qualquer comportame~ 

to do trabalhador que fique abaixo de certas especificaçõesde 

qualidade e de uma frequência mínima de produção. 

Analisemos alguns aspectos importantes dessa tecnolo 

gia de controle em que se manipula ao mesmo teMpo 

res positivos e negativos: 

reforçad~ 
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_ O principal reforçador negativo nessa tecnoloqia é a ameaca 

de demissão. O reforco positivo representado pela remunera 

ção serve apenas para criar uma condição econômica padroniz~ 

da que pode ser retirada através da demissão~ e isto, COMO já 

vimos, é siMplesmente punicão. Desse modo, o trabalhador 
.. 
e 

levado a pronuzir em uma frequência e qualidade acima daqu~ 

las em que poderia se sentir ameacado de perder o empreqo. O 

pagamento de salários, como técnica de controle oelo reforco 

positivo, constitui um avanço importantIssimo em relação ã 

técnica exclusivamente punitiva da escravidão. Mas o estabe 

lecimento de um salário com a função básica de poder ser in 

terrompido, a menos que os enp'm9~daj;l trabalhein.;de. tima l·.dadamane,! 

ra, não representa, no final de contas, um progresso 

tão grande. 

assim 

_ Como, na grande maioria dos casos, o salário estabelecido 

reforça um comportamento bastante especIfico do trabalhador, 

e o empregador usa ainda outros meios de controle aversivo p~ 

ra iropedir que ele "saia da linha", o resultado bastante pr~ 

visIvel é de que esse trabalhador também não faça nada além 

do que é exigido. Quando, portanto, uma empresa quer estirou 

lar a realizacão de comportamentos de trabalho que excedam e~ 

ses padrões mInirnos (ou seja, na direcão de uma maior habili 

dade e preocupacão com a qualidade final do produto), ela pr~ 

cisa usar "reforçadores econômicos adicionais" de tipo "Mais 

positivos", tais como comissões, qratificacões, participação 

nos lucros, aumentos (não simplesmente reajustes) de salário, 

promoções na carreira, e assim por diante. 
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- Verifica-se, hoje em dia, urna tendência a se reconhecer ta~ 

bém a importância de "reforçadores extra-econômicos" do traba 

lho. O modelo histórico de tal forma de controle do trabalho 

é dado pelo artesão ou artífice da época pré-industrial, que 

não apenas produzia algo que pudesse vender, mas era reforc~ 

do também pelo orgulho (uJTla espécie de auto-reforço) de oos 

suir o domínio técnico de todas as etapas de produção, bem c~ 

mo pela admiração ou aprovacão social concreta e direta pr~ 

porcionada por seus clientes ou frequeses, aos quais entreg~ 

va com suas próprias mãos o produto final do seu trabalho. E! 

ses reforçadores não-econô~icos adicionais se perderam na pa! 

sagem aos métodos de produção em massa, em aue o trabalhador 

conhece e desempenha somente U)'Tla pequena parte do processo t~ 

tal de produção, e recebe apenas reforço econômico por tal 

atividade. Há atualmente algumas tentativas de reintrodução 

de reforços sociais mais personalizados no ambiente de traba 

lho; mas não se pode esperar muito delas, na medida em que e! 

se ambiente continue dominado por u~ sistema em que a freauên 

cia de produção é assegurada por al~ma forma de 

aversivo (ou seja, punição e ref.orco neqativo). 

controle 

Concluindo~ os comportamentos operantes mais importantes que 

o homem realiza no mundo, que são todos aqueles enqlobados o~ 

la denornina~ão (feral de "trabalho" ,encontram-se, em sua mid.br 

parte, sob um controle social aversivo e exnloratório, exerc! 

do pela aqência econômica. Deve ser, consequentemente,um dos 

princi~ais alvos do contracontrole social. 
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o cont~ole econômico do con~umo; ~elaçõe~ com o t~abalho e a 
agência cont~olddo~d econômica 

Alé~ de controlar a produção de bens através do tra 

balho realizado pelas pessoas, a aqência econômica controla 

também o consumo desses bens pelas pessoas. Na verdade, esses 

dois campos de controle social - trabalho e consumo - estão 

sempre intimamente relacionados. Isto porque as duas ativida 

des se encontram submetidas ao mesmo poder controlador. 

o poder que a agência econômica possui para manip~ 

lar as variáveis controladoras do trabalho e do consumo é ~ 

lo que chamamos comumente de "capital", ou seja, a propried! 

de do dinheiro, bens especIficos e os meios de producão des 

ses bens (fábricas, terras, máquinas e equipamentos, etc). F. 

o controle exercido pela agênCia tem corno principal resultado 

o próprio aumento desse seu pocerr isto é, da riqueza concen 

trada nas mãos dos agentes controladores econômicos. 

Como já vimos, qualquer agênCia controladora e as 

pessoas que ela controla formam, juntas, um sistema social. A 

açrência econômica é composta pelos empresáriOS ou "capitalis 

tas" (donos do capital) de todos os tipos: industriais, ban 

queiros, grandes comerciantes e fazendeiros; sejam eles nriva 

dos ou "estatais", nacionais ou estrangeiros. As pessoas con 

troladas são os trabalhadores e consumidores. A aqência usa a 

sua riqueza para controlar os comportamentos operantes do tra 

balho e do consumo, os quais têm como efeito o aumento dessa 

riqueza ou capital, e assim reforçam positivamente os procedi 

mentos controladores da aqência econômica. 
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Analisamos a1quns importantes aspectos do sistema s~ 

cial definido pelo conjunto dos trabalhadores, consumidores e 

os agentes econômicos que os controlam: 

o dinheiro que urna pessoa dá em troca de determinados bens 

alimento, casa para morar, roupas, etc - node ser considera 

do como uma medida do efeito reforcador aue esses bens têm pa 
'. --

ra a pessoa. E tal poder reforçador varia com a privacão: 

quanto menor a quantidade desses bens a que podemos ter aces 

SO, ou quanto maior o tempo durante o qual não temos acesso a 

eles, maior é a nossa disposição de paqar para consequí-los. 

Isto quer dizer que, se a agência econômica exercer controle 

sobre a privacão, tornando escasso o estoque disponível de al 

guns bens, ela pode aumentar o seu valor de reforço, e conse 

quente mente a quantidade de dinheiro que pode exigir em troca 

deles. 

Mas, quando se diminui a producão de bens a fim de reduzir 

a sua disponibilidade, fica reduzida também a quantidade de 

empregos à disposição dos trabalhadores. Com essa redução de 

empregos e de salários paaos, há urna diminuição do dinheiro 

em circulacão: e, consequentemente, também urna diminuicão da 

capacidade da população consu~idora de pagar o preço exiqido 

por um ~ado bem, por maior que seja o seu nod.er reforcador. 

Isto acontece poraue a nopulação consumidora é constituída em 

sua maior parte por trabalhadores, muitos dos quais agora de 

sempregados. O resultado final do controle da privacão pela 

agência econômica é, então, a aueda do consumo: e esta é cla 

ramente uma situação aversiva para a própria agência controla 

dora. 
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_ Ao contrário, aumentando-se a produção e o estoque, o preço 

ou valor reforçador de cada bem tende a cair, e o consumo a 

aumentar. Como esse aumento da producão é devido a um aumen 

to na quantidade de empreqos e de salários pagos aos trabalha .. 
dores, cria-se a seguinte situação aversiva para os empres!! 

rios: custos de produção mais altos e preços ao consumidor 

mais baixos. A tendência, então, é de que esses aqentes con 

troladores "corrijam a situação", reduzindo a produção,a ofer 

ta de empregos aos trabalhadores e a disponibilidade de bens 

para os consumidores. 

_ Parece portanto, à primeira vista, que o empresariado se e~ 

contra seMpre em uma das duas situações aversivas descritas 

nos parágrafos anteriores. O controle social que ele exerce 

seria simplesmente o resultado de seus comportamentos opcra~ 

tes de fuga em relação a condições ambientais aversivas. Isso 

é, em parte, verdadeiro. t1as é claro também que as condições 

aversivas enfrentadas pelos capitalistas não são a mesma coi 

sa que as condições aversivas enfrentadas nelos trabalhadores 

e consumidores. Para o empresário, urna asituação é aversiva 

quando há uma diminuição dos seus lucros: ou seja, ouandoseus 

comportamentos de controle econômico passam a ser menos posi 

tivamente reforcados do que eram antes. Para o trabalhador e 

consumidor comum, uma situacão é aversiva quando ele e seus 

dependentes se tornam cada vez mais privados de alimento, mo 

radia decente, vestuário, etc; enfim, reforçadores positivos 

absolutamente necessários à sobrevivência. E a disponibilid!! 

de desses bens, assim como do trabalho através do qual 

obtê-los, não se encontram sob seu prôprio controle, 

sob o controle do empresário. 

pode 

e sim 
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A AGENCIA EVUCACIONAL 

A "educação" de um individuo consiste no estabeleci 

mento de comportamentos que deverão ser vantajosos para ele 

e/ou para outras pessoas em alquma ocasião futura. E, paraque 

sejam estabelecidos tais comportamentos operantes adequados a 

Situacões que ainda não surqiram, é necessário arranjar as 

contingências de reforco de um Modo tal que esses cornportame~ 

tos são colocados sob o controle de estimulos discriminativos 

que provavelmente ocor=erão nessas situacões. 

Mas a educação nao é, como veremos, um processo tod~ 

poderoso de controle do comportamento humano. É sempre preci 

so que, nessas situações futuras, o ambiente físico ou social 

continue reforçando as respostas que foram anteriormente ensi 

nadas ao indivíduo. Se isso não acontece, tal comportamento 

sofre extinção; aqueles estimulos discriminativos deixam de 

controlá-lo. Esta é a razão pela qual as pessoas adultas nao 

realizam a maioria dos comportamentos que lhes foram ensina 

dos na escola. A vida cotidiana não os reforca. 

o ~ond~~~ondmento e d mdnuten~ão do~ ~ompo~tdmento~ ope~dnte~ 

o controle educacional é basicamente uma questão de 

condicionamento de comportamentos onerantes. De certo Modo, 

já vimos em que consiste o "condicionamento operante": aumen 

tar a frequência ou probabilidade de emissão de um comport~ 

mento, ao fazer com que este seja reqularmente seguido da 

apresentacão de um reforçador positivo ou da retirada de um 

negativo. 
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A condicionabilidade (ou seja, a possibilidade de 

ser condicionado) é por si mesma uma característica básica do 

comportamento operante. A relação entre o comportamento hum~ 

no e o ambiente, que pro~orciona ou deixa de proporcionar os 

reforçadores responsáveis pelo condicionamento, é tão estrei 

ta que as duas expressões "comportamento operante" e "condi 

cionamento operante" quase não podem ser distinguidas.Os mais 

variados comportamentos operantes estão sendo condicionados e 

extintos a todo momento na vida de um indivíduo. 

~ claro que mui"i.:os comportamentos que foram condicio 

nados permanecem por muito tempo no repertório comportamental 

de uma pessoa; às vezes durante a sua vida inteira. Na verda 

de, quando isto acontece é porque as variáveis controladoras 

desses comportamentos continuam elas próprias nresentes no am 

biente em que a pessoa vive. 

Por exemplo, diqarnos que a comunidade ensine a um in 

divíduo a re~ra ética da honestidade, bem como as situações 

(estímulos discriminativos) em que seja mais importante a sua 

aplicação. Se, entretanto, na vida cotidiana esse indivíduo 

nunca vem a ser reforçado, e é até muitas vezes punido, por 

se comportar honestamente, torna-se provável que tal comport~ 

mento acabe se extinguindo; ou talvez fique restrito ao con 

trole por um estímulo discriminativo bastante específico, co 

mo a presença de um policial. 

Assim, quando se estuda o controle do comportamento 

social e as possibilidades de seu contracontrole, é preciso 

dar atenção tanto ao processo de condicionamento quanto ao de 

manutenção dos comnortamentos operantes. 
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o cont~ole educac~onal gene~al~zado 

Os grupos sociais, a comunidade ética e as agências 

de controle que estudamos até aqora exercem, antes de mais na 

da, um controle educacional sobre os seus membros. Condicio 

nam nesses indivIduos certos comportamentos cujos efeitos se 

jam reforçadores para os próprios controladores; e esforçam

se, em seauida, para assegurar a manutenção desses comporta 

mentos já condicionados. Vejamos porque isso acontece em ca 

da caso de controle social: 

- A famIlia, como um importante exemplo de grupo social, edu 

ca um filho porque assim ele se torna uma pessoa útil ao pr§ 

prio grupo ou menos dependente dos seus cuidados. 

- A comunidade como um todo ensina aos seus membros determina 

dos padrões comportamentais individuais e não outros, porque 

eles atendem às exiqências éticas dominantes, e assim as 

forçam. 

- A aqência governamental prepara, nela educacão, agentes 

dividuais - policiais e militares, por exemplo - para a 

re 

in 

apl! 

cação de suas técnicas de controle caracterIsticas~ e assim 

mantém e amplia seu poder de punir. 

- A agência econômica exerce controle educacional de duas for 

mas: pelo treinamento profissional, porque assim condiciona a 

força de trabalho necessária ã produção de bens: e pela prop~ 

ganda, porque assim condiciona as pessoas a consumirem aqu~ 

les bens. Ambos os procedimentos contribuem para o aumento 

do poder tIpico da agência - o capital. 
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o emp~ê~timo de pode~ ã agência educacional 

Embora diversos grupos e instituições sociais empr~ 

guem o controle educacional, pelo menos no sentido amplo de 

condicionamento pelo ambiente social, a agência educacional 

propriamente dita é a instituição "escola". Tal agência é ~ 

posta de profissionais especializàdos que se empenham unica 

mente no exercicio do controle educacional; ou pelo menos nao 

têm outros objetivos declarados além da educação em si.OS aqen 

tes educacionais exercem esse tipo de controle por causa do 

reforço econômico ~ue recebem, e também do reforço social do 

prestigio que lHes é proporcionado pela comunidade. 

Diferentemente das outras duas aqências de controle 

que estudamos, a agência educacional não possui uma fonte pró 

pria de poder. O poder de que necessita para exercer mais 

eficientemente o controle lhe é emprestado pela comunidade e 

pelas demais agências. A agência governamental, por exemplo, 

lhe empresta o poder de punir que se encontra codificado ver 

balmente no amplo conjunto de leis que regulamentam a educa 

ção em aspectos tais como: a promoção de uma série escolar p~ 

ra outra, a definicão de curriculos e oroaramas das discipli 

nas, a escolha dos dirigentes das instituicões educacionais, e 

assim por diante. A agência econômica, ao selecionar as pes 

soas para os melhores empregos com base nos graus de escolar! 

dade que tenham alcançado, empresta ã agência educacional o 

poder do reforço positivo futuro: isto é, os professores p~ 

dem levar seus alunos a estudarem mais, ao lhes mostrar esse 

possivel efeito da obtenção de um bom emprego. 
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Entretanto, a agência que empresta o seu poder deve 

ser suficientemente reforçada por fazer isso. Se não fôrfôr, 

pressionar~ a agência educacional de modo a ~orientar as 

suas atividades de controle em uma direção mais reforçadora 

para ela própria. Como exemplo de tal pressão podemos citar o 

fato bem conhecido de que, durante o período de governo mais 

autoritário na história brasileira recente, a discussão de 

questões políticas foi praticamente banida do ambiente esco 

lar por força de um decreto governamental específico. Nesse 

período também foi introduzida, em todos os níveis de ensino, 

uma disciplina - com os variados títulos de "educacão moral e 

cívica", "estudo de problemas brasileiros", etc - destinada 

especificamente a condicionar nos estudantes comportamentos 

reforçadores dos procedimentos qovernamentais. 

Uma outra fonte de empréstimo de poder à agência ed~ 

cacional é a comunidade ética. E também aqui os comportame~ 

tos a serem condicionados pela agência devem ser reforçadores 

para a comunidade: ou, mais corretamente, para a parcela domi 

nante desta. A escola deve transmitir aos seus controlados, 

por condicionamento, os padrões de comportamento ético social 

mente mais aprovados. r·~as esses padrões são vantajosos para 

uma parcela da comunidade, e altamente desvantajosos para a 

grande maioria dos seus membros. Por exemplo, espera-se que 

a escola condicione com bastante rigor o cOMportamento de obe 

diêBc:t:àa às pessoas dotadas de autoridade e prestIgio,que sao 

precisamente as que compoem a parcela dominante da comunidade 

e em grande medida participa~ também das aqências controlado 

ras governamental e econômica. 
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A educação como p0661vei 60nte de cont~dcont~oie 

Resumindo: diversos grupos e instituições sociais exer 

cem controle educacional~ e, além disso, existe uma agência 

especializada nesse tipo de controle, que se encontra comumen 

te subordinada ao poder de outras aqências controladoras e ao 

códiao ético dominante. 

Apesar de tudo, a educacão tem urna grande possibili 

dade de ser usada em um sentido contrário a esse que acabamos 

de descrever. Vários grupos e instituições - tais como asso 

ciações comunitárias, sindicatos de trabalhadores, entidades 

de defesa dos direitos humanos, etc que se oponham ao con 

trole social aversivo e exploratório, podem exercer controle 

educacional sobre os seus membros, bem como sobre um número 

cada vez maior de outras pessoas, de modo a condicionar (e de 

pois manter, é claro) comportamentos operantes cujas ~ên 

cias sejam justamente a transformação das formas atuais de 

controle. Em outras palavras, a educação pode constituir uma 

fonte de poder para o exercício do contracontrole social. Es 

ta Cartilha, como instrumento de controle educacional que é, 

pretende representar também um exemplo de fornecimento de 

apoio às iniciativas concretas de contracontrole. Os capItu . -
los Que se seguem procurarão demonst~ar isso. 
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CAPfTULO IV 

AS POSSIBILIVAVES VE CONTRACONTROLE SOCIAL 

Sumã.JLio: 

o CONTPACONTROLE é em si mesmo um procedimento de CONTROLE 

O contracontrole tem como alvos selecionados: 

- O CONTROLE A\rnRSIVO 

- O CONTROLE EXPLORATORIO 

O contracontrole pode produzir os seguintes efeitos reforçad~ 

res para os controlados: 

- A ATENUAÇÃO DO CONTROLE 

- A ELIMINAÇÃO DO CONTROLE 

- A PREVENÇÃO DO CONTROLE 

As principais formas de contracontrole das AG~NCIAS GOVERNA 

MENTAL ~ F.CONOHICA -sao: 

- A FUC'::A 

- O CONTRA-ATAQUE 

- A RESISTr.NCIA PASSIVA 

() PROTESTO 

o contracontrole na COMUNIDADE ~TICA e na EDUCAÇÃO envolve: 

- A MUDANCA DAS CLASSIFICACÕES ~TICAS 

- A EDUCAÇÃO POPULAR 

- A REFORt-iULA"ÃO DA AG~NCIA EDUCACIONAL 
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AS RELAÇDES ENTRE O CONTROLE E O CONTRACONTROLE 

Até aqui falamos muito pouco sobre o contracontrole 

social. Acontece que precisávamos descre',er e explicar com 

bastante cuidado o processo geral de controle do comportamen 

to humano, principalmente quando exercido pelo ambiente so 

cial (qrupos, comunidade, agências), para ficarmos em 

çoes de compreender o que chamamos de contracontrole. 

condi 

Isto 

porque o contracontrole é constituldo de comportamentos op~ 

rantes que se opõem à maioria das técnicas de controle que 

examinamos, e também porque ele é eM si própriO um exerclcio 

de controle social. 

Começamos, então, com o estabelecimento de duas no 

cões básicas sobre o contracontrole social. Em primeiro lu 

gar, o contracontrole é também controle. Em segundo luqar, o 

contracontrole não visa a abolição de todas as formas de con 

trole, e sim orienta-se apenas contra determinados procedimen 

tos ou técnicas de controle. E não ooderia mesmo deixar de 

ser assim, pois uma das primeiras coisas demonstradas nesta 

Cartilha foi que o comportamento humano se encontra sempre 

sob controle. O que o contracontrole bem sucedido faz é modi 

ficar as formas de controle que até então eram usadas por aI 

gum grupo, agência ou a comunidade como um todo. 

~ preciso, portanto, responder às seguintes ques~s: 

Quais sao as formas de controle que o contracontrole deve mo 

di ficar? Quais os graus posslveis dessa modificação? E quais 

as formas de co~trole que devem permanecer como resultado das 

operaçoes bem sucedidas de contracontrole? 
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OS ALVOS NECESSÃRIOS DO CONTRACONTROLE: CONTROLE AVERSIVO E 

CONTROLE EXPLORATORIO 

As formas qlobais de controle aue devem ser alvos do 

contracontrole são duas. Urna delas é o controle que tenha co~ 

sequências imediatamente aversivas para o controlado, como a 

privação e a punição: ou que se baseie em alguns tipos de re 

forçadores negativos, como a ameaca de punição. A outra 
.. 
e o 

controle que, embora tenha conseguências imediatas positiva 

mente reforçadoras, envolve uma relacão exploratória: ou se 

ja, há uma desproporção entre um montante maior de reforco po 

sitivo obtido pelo controlador e um montante menor obtido p~ 

10 controlado. Quanto maior essa desproporção, maior a prob~ 

bilidade de que a situação seja finalmente experimentada como 

aversiva pelo controlado. 

Neste ponto, já se pOderia identificar como os pri~ 

cipais alvos do contracontrole muitos dos procedimentos de 

controle empregados pela comunidade ética, pelas agências qo 

vernamentals e econômica, e até mesmo pela agência educacio 

nal. Vamos, entretanto, deixar para mais tarde o exame deta 

lhado de corno é possível o contracontrole desses procedimen 
. -

tos. Antes de tratar das possibilidades do contracontrol~p~ 

cisamos ficar plenamente convencidos da sua necessidade. 

De fato, algumas pessoas argumentam que existem mem 

bros generosos na comunidade ética, governantes justos e ben~ 

volentes, empresários dotados de espírito público ou consciên 

cia social, professores compreensivos e bondosos, e que, 

tanto, o contracontrole não é uma necessidade absoluta, 

apenas relativa ou circunstancial. 

por 
, -
mas 
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Não se pode negar que existam pessoas como as descri 

tas no paráqrafo anterior. Algumas dessas pessoas talvez se 

jam naturalmente boas, devido a suas qualidades inatas ou a 

suas histórias particulares de vida: e, quando chegam a posi 

çoes de poder, passam a exercer o controle social de forma não 

aversiva e não exploratória. Mas pode ser também que muitos 

desses bons controladores se comportem assim porque já foram, 

e continuam sendo, submetidos a um contracontrole eficaz. 

De qualquer modo, se estaMoS preocuparlos com o bem 

estar de toda a gente, não podemos confiar nessa possIvel exis 

tência de alqumas pessoas naturalmente boas e no acaso que as 

leve a ocupar posições controladoras importantes. E se essas 

coisas não forem verdadeiras? Se não acontecerem? Simplesmen 

te, não podemos arriscar. O aue se acha em joqo é a virla e a 

felicidade de todos nós, uma massa enorme de indivíduos que 

pode ser objeto de controle aversivo e exploratório. Do que 

vimos no ca~Itulo anterior podemos inclusive concluir que a 

~rande maioria das pessoas sofre uma, ou as duas, dessas for 

mas de controle social. 

~ melhor, portanto, considerar que os comportamentos 

generosos, justos, benevolentes, conscenciosos, compreensivos 

ou bondosos realizados por alquns controladores sejam basica 

mente consequências sociais de comportamentos operantes de 

contracontrole. Realmente, onde não existe contracontrole .. 
e 

muito raro que esses comportamentos controladores tão admirá 

veis cheguem também a existir. 
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Para comprovar a última afirmacão, podemos lembrar a 

existência de diversos campos sociais em que o controle não é 

compensado por qualquer grau de contracontrole, e que se tor 

naram por isso exemplos clássicos de maus tratos aos control~ 

dos: as instituicões de custódia de menores abandonados, os 

asilos de velhos, as penitenciárias, os hospitais psiquiátr! 

cos, as clinicas para retardados mentais, e outros. 

Enfim, se queremos mesmo construir e manter uma so 

ciedade democrática, justa e qenerosa, o contracontrole social 

é urna necessidade absoluta. 

o CONTRACONTROLE COHO ATENUAÇÃO, ELIMINAÇÃO OU PREVENÇÃO VOS 

CONTROLES AVERSIVO E EXPLORATORIO 

Voltemos aqora à questão das possibilidades de exer 

cIcio do contracontrole social. O contracontrole é necessá 

rio, mas será possível? Ou, mais precisamente, auais~qraas 

de modificação dos controles aversivo e exploratório que se 

pode esperar corno consequência do contracontrole? 

Sim, o contracontrole é possível. ~~as, para sermos 

realistas, devemos estabelecer uma gradacãO~ das metas do con 

tracontrole. Para isso, consideraremos seus efeitos 

dores para os controlados, bem como a possibilidade 

do seu exercício: 

reforca 

prática 
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_ A consequência Ddeal dos comportamentos operantes de contra 

controle seria logicamente a "prevenção" dos controles aversi 

vo e exploratório; isto é, impedir mesmo que eles chequem a 

ser implantados: 

_ Considerando, entretanto, aue os controles aversivo e expIo 

ratório já são os mais frequentemente empreqados entre nós, a 

principal meta do contracontrole deveria ser a sua "elimina 

ção" • 

- Fi.nalrncnte, como a eliminação completa nao é uma tarefa fã 

cil, já aue tais controles encontram-se firmemente 

dos e a atuação contra eles exige a ampla mobilização 

irnplant!! 

de to 

dos os indivíduos e grupos prejudicados, muitas vezes o con 

tracontrole poderá nos reforçar pela simples "atenuação" ou 

abrandamento dos controles aversivo e exploratório. 

Resumindo: em uma gradação realista, da mais possI 

vel para a menos possível, as consequências reforçadoras do 

contracontrole são as de atenuar, eliminar e prevenir as con 

sequências aversivas e/ou exploratórias do controle. 

Essas consequências - atenuacão, eliminação e oreven 

çao mostram que os comportamentos operantes de contracontr~ 

le encontram-se sob o controle de operacões de reforço negat! 

VOi quer dizer, levam à retirada de alquma coisa do ambiente, 

como as condições de vida imediatamente aversivas e os p!! 

drões de reforço positivo imediato porém c~mom consequências 

aversivas a médio ou longo prazos. O contracontrole pode en 

tão ser entendido como uma "luta pela libertação dos homens", 

libertação das formas aversiva e exploratória de controle. 
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-A no~ma de cont~ole a p~edom~na~ apo~ o cont~acont~ole 

Estamos agora prontos para responder ã última dasper 

guntas feitas na introdução deste capItulo - "Onais'::ri® as for 

mas de controle social que devem permanecer como resultado das 

operações bem sucedidas de contracontrole? A resrosta é sim 

pIes: o controle pelo reforço positivo, que não tenha conse 

quências aversivas em tempo alqum no futuro. 
, 

" Se sao eliminados os controles pela punição, pelo r~ 

fo:cco neqativo e pelo pl~ocedimento complementar da privação, 

o que resta é justamente o controle pelo reforco positivo. t, 

é claro, também pela extincão, já que continuamente algunsoo~ 

portamentos operantes devem desaparecer para dar luqar ao sur 

gimento de outros. 

Nesse estado idealizado, em que todos tivessem seus 

comportamentos operantes sob o controle exclusivo de reforç~ 

dores positivos, não seriam mais produzidos comportamentos de 

contracontrole. Podemos nos sentir tentados a dizer que o 

contracontrole não seria mais necessário. Mas a verdade é 

que o contracontrole simplesmente não seria mais possIvel. O 

controle pelo reforço positivo sem consequências aversivas em 

tempo alqum se caracteriza por nao gerar contracontrole em ab 

soluto. E, a nIvel individual privado, produz o sentimento 

de "liberdade". 

As possibilidades de implantacão de um tal sistema 

de controle social são entretanto muito remotas, se conside 

rarmos o quanto o sistema atual em que vivemos se acha distan 

te dessa ideãlização. Mas vale a pena nos esforçarmos para, 

através do contaacontrole, nos aproximarmos dele. 
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o exerclcio do contracontrole nao depende simplesme~ 

te de urna decisão dos controlados. De certo modo, o seu de

sencadeamento depende das próprias formas de controle que es 

tejam sendo usadas. E assume caracterlsticas diferentes, se 

gundo a for~a de controle contra a qual deva se diriqir. Tra 

ternos desses aspectos básicos, antes de passar à análise dos 

procedimentos de contracontrole mais comumente empregados. 

O controle que produz consequências imedia~te aveE 

sivti8 tem ~ais probabilidade de provocar o contracontrole do 

que o controle exploratório, cujas consequências i~a~ sao 

positivamente reforcadoras. O contracontrole do controle aver 

sivo apresenta consequências reforcadoras bastante óbvias e 

imediatas para os controlados, ~ue por isso já estão plenamen 

te convencidos da sua necessidade e possibilidade. 

O controle exploratório se beneficia do fato de que 

o reforço positivo imediato é muito eficiente na manutenção 

do comportamento individual, tendendo inclusive a não qerar 

contracontrole. Neste caso, o contracontrole só pone surqir 

quando se torna clara, normalmente através de urna anállseever 

bal, a relacão entre o comportaMento controlado, seu reforço 

positivo imediato e suas conseauências aversivas retardadas. 

Deixados sozinhos, talvez os indivíduos nunca consiga~ esca

par dessa forma de controle. Porém adeouadamente orientados, 

ou organizados em qrupos militantes, torna-se mais provável a 

ocorrência de co~portamentos verbais de análise das relações 

exploratórias; e este é um primeiro passo para o 

mento de um contracontrole eficaz. 

desencadea 
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o CONTRACONTROLE VAS AGENCIAS GOVERNAMENTAL E ECONDMICA 

~ conveniente que o estudo das práticas correntes de 

contracontrole em relação aos controles qovernamental e econô 

mico seja feito de maneira conjunta. Isto porque, como a mas 

sa de controlados pelas agências qovernamental e econômica é 

praticamente a mesma, e como os efeitos de seus procedimentos 

controladores geralmente se somam, as iniciativas de contra 

controle costumam se orientar ao mesmo tempo contra essas duas 

agências. 

Por exemplo, em países como o Brasil, onde a ativid~ 

de dos sindicatos e o reajuste de salários encontraw-se subm~ 

tidos a leis governamentais rigorosas, o desencadeamento de 

movimentos qrevistas por melhores condições de trabalho tem 

como objetivo tanto a atenuação do controle econômico explora 

tório quanto a do controle governamental punitivo. Nesse ca 

so, o alvo principal pode ser a agência econômica; mas, na me 

di da em que as leis referentes ã qreve são desafiadas com su 

cesso (isto é, descumpridas sem que isso seja acompanhado de 

punição) , há também um efeito de redução do poder da agência 

qovernamental. 

Nos casos de atos pUblicos, demonstrações de prote~ 

to e greves políticas, os alvos imediatos do contracontrole~ 

dem ser as leis ou procedimentos arbitrários aversivos do g~ 

vemo. Mas, na medida em que o comportamento verbal desenvol 

vião nessas ocasiões denuncia a relação entre as leis govern~ 

mentais e suas consequências reforçadoras··para os controlado 

res do trabalho e do consumo, a ação de contracontrole passa 

a se dirigir também contra a aqência econômica. 
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Como já dissemos e repetimos, uma aqência de contro 

le, como a governamental ou a econômica, forma com seus con 

trolados um sistema social, em que as duas partes - aqência e 

população - influem uma sobre a outra. A agência manipula d~ 

terminadas variáveis que condicionam o comportamento dos con 

trolados; e, em sequida, outras variáveis que mantém esse com 

portamento. Tal mudança duradoura no comportamento da popul~ 

çao controlada proporciona reforço à ~qênc!a controladora, o 

q~e explica poraue ela continua funcionando da forma como fun 

ciona. 

Esse sistema social é em si próprio instável. O poder 

da aaência aumenta a cada contacto com o controlado; ou, em 

outras palavras, quanto mais eficiente se torna o poder mais 

se acelera o seu crescimento. O processo não pode, entretan 

to, continuar para sempre. Por exemplo, no caso da explor~ 

ção, sob a forma de impostos e outros procedimentos "legais" 

de apropriação dos bens ou da força de trabalho dos controla 

dos, o simples esgotamento dos recursos e capacidades da pop~ 

lação estabelece um limite, um fim, ao crescimento dos pod~ 

res governamental e econômico. 

Na verdade, antes mesmo do esgotamento físico dos r~ 

forçadores positivos obtidos pelas aqências, costumam surgir 

reações comportarnentais de contracontrole. O controle social, 

quando se torna excessivo (em seus aspectos exploratórios ou 

aversivos) acaba qerando comportamentos por parte dos contro 

lados que não produzem mais nenhum efeito reforcador para as 

agências, e muitas vezes cheqam até à sua punição. Passemos a 

analisar, agora, os mais conhecidos desses procedimentos de 

contracontrole das agências "governo" e "economia". 
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A ~u.ga 

o procedimento mais comum de contracontrole talvez 

seja a "fuga"; ou seja, o comportamento operante de retirar-se 

do sistema controlador-controlado, e assim escapar à punicão 

ou ameaça de punição e ã exploração. 

A fuga pode tomar várias formas: colocar-se fora do 

alcance físico do controlador, como no caso do exílio; colo 

car-se fora do alcance legal do controlador, como no caso da 

renúncia ou troca de cidadania 1 e outros tipos de desistência, 

como por exemplo aauele eocolhido por algumas tribos indíge 

nas na época da colonização da América, que simplesmente dei 

xararn de ter filhos e assim desapareceram no intervalo de uma 

única qeracao. 

Em todas as situações descritas acima, o poder das 

agências controladoras fica diminuído, devido à redução numé 

rica ou eliminacão total dos indivíduos que, enquanto eramco~ 

trolados, estavam reforçando os :procedimentos de controle. 

Quando as fugas individuais se tornam muito numerosas, é oro 

vável que as agências governamental e econômica modifiquem pe 

lo menos alguns dos proced.imentos controladores, de modo a 

atenuar seus efeitos aversivos e/ou exploratórios. Coro isso, 

as agências conseguem evitar novas fuqas; e, portanto, manter 

a existência de controlados que as reforcem. 

~ claro que a fuga, como procedimento de contracon 

trole, produz uma atenuação do controle que beneficia apenas 

os controlados que tenham permanecido no sistema. 

então de um contracontrole social bem pouco eficaz. 

Trata-se, 
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o c.on,tILa.-a.,ta.que 

Essa forma clássica, e mais ativa, de contracontro1e 

tem como principal objetivo uma alteração na composição das 

agências controladoras. Espera-se que, em seguida, os novos 

agentes governamentais e econômicos providenciem as modifica 

ções necessárias nos procedimentos de controle. Podemos in 

cluir sob esse título geral de "contra-ataque" os 

movimentos políticos de contracontrole: 

seguintes 

- A ILevolta., através da luta armada, que visa a destruição ou 

prisão dos agentes governamentais atuais, seguida pela sua 

substituição por outros indivíduos no domínio dos instrumen 

tos do poder de punir. Diferentes indivíõuos e grupos sociais 

específicos, que antes eram beneficiados pelo sistema, nassam 

a ser alvos do controle baseado em tal poder. Na verdade, na 

maioria das vezes não chega a haver urna atenuação mais acen 

tuada do controle aversivo e exploratório exercido sobre a 

grande massa dos cidadãos - trabalhadores e consumidores, tam 

bém - controlados. Isto porque a aqência econômica quase nao 

é atingida, já que as principais leis governamentais que ser 

vem para apOiá-la costumam ser pouco modificadas depois da re 

volta. 

- A ILevolução ~oc.~a.l propriamente dita difere da simples re 

volta, na medida em que, além de visar a derrota dos governan - -
tes e a conquista dos seus instrumentos de poder, 

também promover grandes a1teracões na composição e 

mento da agência de controle econômico. Embora nem 

pretende 

funciona 

sempre 

possa ser alcançado, o seu objetivo final é a"e1iminação (não 

apenas a atenuação) das consequências aversivas e exploratórias 

do controle social em geral. Para isso,cs>pz:óPrtcs padrões ... 
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••• comportamentais éticos da comunidade devem sofrer enormes 

transformações. Uma revolucão é, portanto, um processo extr~ 

marnente longo e difícil de contracontrole, que não terminaoom 

a tomada do poder qovernamental~ depois disso, é necessário um 

cuidadoso e contínuo planejamento, bem como implantação exp~ 

rirnental, de novas tecnologias de controle social. 

_ A dlhputa eieito~ai é um outro movimento de contra-ataque, 

no qual a força física é substituída pela chamada "força do 

voto popular" no processo de conquista das posições de poder 

gover.namental. Da conquicta dessas posições por um grupo p~ 

lítico-partidário de oposição podem decorrer: a mera substi 

tuição GOS agentes qovernamentais individuais, unicamente~ ou 

tal substituição acompanhada da produção de reformas "legais" 

visando a atenuação das consequências aversivas e explorató 

rias do sistema de controle~ ou, ainda, porém mais dificilmen 

te, a substituição acompanhada de alterações de natureza tIre 

volucionária" • 

Os movimentos políticos de contra-ataque constituem, 

com toda a certeza, uma importante forma de contl:al qlt;:m:::il,Ecla Não 

vamos, entretanto, analisá-los com mais detalhes, por várias 

razões. Em primeiro lugar, porque não é oropósito desta Car 

tilha fomentar a luta armada. Em segundo lugar, porque as 

condições políticas e econômicas brasileiras atuais não par~ 

cem favoráveis ao desencadeamento da revolução social em seu 

sentido mais completo. Em terceiro lugar, porque a Cartilha 

não tem urna orientação político-partidária específica. 



72 

~ . 
A ~e~~~tênc~a pa~~~va 

A expressão "resistência passiv~' siqnifica simp1e~ 

mente o sequinte~ não se comportar mais em conformidade com 

os procedimentos controladores. Como esses procedimentos sao 

reforçados justamente pelos comportamentos que o controlado, a 

partir de um certo momento, deixa de realizar, eles começam a 

se extinguir: ou seja, começa a diminuir a frequência de seu 

emprego pelos controladores. E, assim, novos procedimentos de 

controle, ou os mesroos pr0cedimentos antigos porém em forma 

atenuada, vêm a tomar o seu 1u~ar. 

A g~eve de t~abaihado~e~, que já comentamos um pouco, 

é uma das mais conhecidas e importantes formas de resistência 

passiva. Passemos, agora, a estudá-la com mais cuidado: 

_ Como vimos, devido ao fato de os trabalhadores pararem de 

realizar o comportamento operante do trabalho especificado ~ 

10 empresáriO, este deixa de obter o reforço positivo do lu 

cro. Consequentemente, os procedimentos controladores que man 

tinham tal comportamento tendem a ser substituídos por outros 

que sejam menos exploratórios e aversivos. 

_ g claro que, enquanto dura a greve, o trabalhador deixa de 

obter ele próprio um reforco positivo imediato: o salário, que 

é indispensável para a sua sobrevivência e a de seus dependen 

teso Esta é a razão porque os trabalhadores muitas vezes vo1 

tam a se submeter ao controle econômico do empresário, mesmo 

quando os procedimentos controladores foram muito pouco ate 

nuados. Com certeza, a ameaça de demissão também atua como 

reforçador negativo para provocar essa volta ao trabalho. 
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- Em inúmeros casos, a greve parece inclusive fracassar total 

mente; isto é, nenhuma modificação imediata no sistema de con 

trole cheqa a ser consequida, havendo até a intensificacão de 

alaurnas técnicas punitivas, como a demissão dos ~revistas. Is 

to não quer dizer, entretanto, ~ue nenhum efeito de contracon 

trole tenha sido exercido sobre a aqência econômica. A queda 

do faturamento da empresa não é compensada pelo não pagamento 

das horas paradas aos grevistas. Isto porque o reforço posi 

tivo do lucro do empresário é todo ele resultante da ativida 

de do trabalhador durrulte o processo d.e produção. }\ssim, ernb~ 

ra a recusa do controlado em se comportar conforme os procedi 

mentos controladores não tenha sido reforçada e até mesmo pu 

nida, o controlador também terá experimentado condições aver 

sivas semelhantes. Seus comportamentos de controle explorató 

rio e aversivo terão sido punidos pelos arevistas. A greve po 

de não ter funcionado como processo de extinção dessas formas 

de controle, mas terá funcionado como punição. A simples amea 

ça de qreve passará, portanto, a constituir no futuro uma si 

tuação aversiva para o empresário; ou seja, um reforcador ne 

qativo que ele se esforcará para retirar do seu ambiente, da 

sua empresa. 

- Observa-se também, muitas vezes, crue, após uma greve apare~ 

temente mal sucedida, as agências qovernamental e econômica 

tomam "espontaneamente" algumas medidas para a melhoria das 

condições de trabalho do controlado. Com certeza, tais ini 

ciativas não são verdadeiramente espontâneas, e sim um resul 

tado secundário ou retardado do contracontrole; destinam-se a 

diminuir a probabilidade de desencadeamento de um novo movi 

mento grevista. E, no caso de ocorrer uma nova greve, 
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-••• pode até ser que o comportamento dos controladores nao se 

ja mais o mesmo; isto é, não seja o de não concordar em modi 

ficar os seus:lproceàimentos de controle. No intervalo entre 

o primeiro movimento e o se~undo, podem ter sido desenvolvi 

dos cOMportamentos verbais de análise dos resultados da "qreve 

anterior por oarte dos empresários atin~idos; e talvez se te 

nha chegado à conclusão de que os "prejuízos" decorrentes da 

greve foram maiores do Que os que teriam decorrido de uma di 

minuição da taxa de lucro. Tais comportamentos verbais podem 

ter, "?l1tão, uma influência sobre os comportamentos manifestos 

com que os empresários acabem enfrentando a nova situação de 

greve: ou seja, concordem com a atenuação dos controles aver 

sivos e exploratórios. 

A greve e outros movimentos semelhantes de resistên 

cia passiva, como a "operação tartaruga" e a "paralisação de 

atividades" por um período determinado e normalmente breve, 

são quase sempre classificadas de "ilegais" pela aqência qo 

vernamental: o que não é de surpreender. ~as, com muita fre 

quência também, são classificadas como "más II ou "erradas" pe 

la comunidade ética. Isto acontece porque essas iniciativas 

-de contracontrole constituem uma quebra, um nao cumprimento, 

de um contrato formal entre controladores e controlados. E a 

comunidade ética se encontra muito fortemente condicionada a 

dar um valor excessivo às leis, regras e contratos formais. ~ 

comum mesmo se ver a condenacão dos movimentos de contracon 

trole partindo de oessoas que poderiam ser muito reforçadas 

pelos seus efeitos. Dai a importância de se lutar pelo esta 

belecimento "legal'l positivo do direito de qreve. 
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A de~obed~ênc~a c~v~t é uma forma de resistência pa~ 

siva que desafia as classificacões legais, e se legitiMa a si 

mesma. E, COM isso, busca mudar o condicionamento verbal da 

própria comunidade ética. Os crue tentam nroduzir essa mudan 

ça afirmam mesmo o.ue a desobediência civil é um dever de to 

dos os cidadãos. Vejamos alc:runs dos aspectos mais 

tes de tal procedimento de contracontrole: 

importa,!! 

- Segundo o ponto de vista da desobediência civil, nenhuna lei, 

contrato, regra ou costume que viqore entre os homens deve 

ser tomada como "boa ll ou "certa" deade o nrincipio. Na maio 

ria das vezes, elas envolvem controladores e controlados em 

uma relação aversiva ou exploratória. Antes, então, de ser 

cumprida, qualquer lei, regra, etc, deve ser submetida à cri 

tica de se é justa, iqualitária~ ou seja, se nao estahelece 

uma desiaualdade socialmente prejudicial a algum dos tipos ou 

grupos de individuos que compõem a comunidade mais ampla. 

- Para ser eficaz, a desobediência civil deve ser realizada 

por grandes qrupos ou tlmassas" de indivíduos. Pessoas isola 

das ou pequenos qrupos, que se encrajem nessa forma de contra 

controle, podem ser facilmente presos e punidos. Além disso, 

a desobediência socialmente responsável exige uma reformula 

ção do que seja "bom/certo" ou "mau/errado", para submeter a 

esse novo padrão ético a classificação governamental do "legal 

ou ilegal". E somente os qrupos podem, através de comport~ 

mentos verbais de análise critica das contingências de refor 

ço codificadas em uma lei, reara ou contrato, estabelecer se 

elas são socialmente justas ou não. Dai nasce a disposição 

de obêàecê-las ou não. 
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- Um bom exemplo de desobediência civil no cenário brasileiro 

atual é a realizacão de qreves trabalhistas, aoesar de consi 
~ -" .. 

deradas "ilegais". Como a leaislação brasileira sobre a -.gre 

ve é excessivamente proibitiva, a maioria das greves da nossa 

história recente têm sido classificadas pela agência ~overn~ 

mental como "ilegais". No entanto, já se alcançou nos meios 

sindicais um amplo acordo verbal no sentido de que tal leqis . -
lação não é justa, e consequentemente deve ser desobedecida. 

Assim, a resistência passiva pela areve é uma medida de con 

tracontrole em relação à agência econômica, e a desobediência 

civil à "lei de greve" representa um contracontrole em rela 

ção à agência governamental. 

o pltote.6 to 

Um tipo de mobilização popular bastante próximo da de 

sobediência civil é a demonstracão de protesto. Podemos enca 

rar o "protesto público" como destinado a cumprir o objetivo 

de alterar o condicionamento verbal da comunidade ética qua~ 

to ao cumprimento das leis, regras ou contratos. 

Não se chega a desobedecer determinada lei, regra ou 

contrato, mas protesta-se contra a sua existência e asua apl! 

caça0 como procedimento de controle social. Quer dizer, de 

monstra-se que se está disposto ou pronto para descbedecê-Ias. 

Através de comportamentos verbais vigorosos e de maior publi 

cidade possível, busca-se um apoio crescente da comunidade éti 

ca contra a lei, regra ou contrato. Em outras palavras, ... 
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... tenta-se estabelecer um amplo acordo verbal no sentido de 

que a regra em questão não é justa. E que, portanto, deve ser 

mudada; antes que as pessoas, apoiadas por esse acordo e so 

frendo concretamente os seus efeitos aversivos ou 

rios, sejam levadas a desobedecê-la. 

exploratõ 

Na medida em que essas demonstrações pUblicas contra 

os procedimentos controladores funcionam como reforcadores ne 

qati vos para uma aqência que pretenda es·tar qovernando com o 

consentimento dos controlados, há alguma probabilidade de que 

tais rrocedimentos venham a ser atenuados ou mesmoeliminado~ 

2 claro que esse tipo de contracontrole será muito menos efi 

caz em relação a um governo declaradamente ditatorial,que po~ 

sua apenas o poder de punir e o empregue amplamente no contro 

le dos governados. 

Recentemente, um importante líder comunitá~ío do Rio 

de Janeiro comentou que lia sociedade ainda precisa ser educa 

da para protestar". Assim, ficou denunciado que, mesmo qua!}. 

do as condições são favoráveis, quando o qoverno busca manter 

urna aparência democrática, esse recurso de contracontrole não 

tem sido ainda aplicado tão eficientemente quanto deveria ser. 

~ uma questão de educação; ou, em outras palavras, a chave do 

problema está no controle educacional da comunidade. Passe 

mos, portanto, ao estudo dessas dimensões - educacional e co 

munitãria - do contracontrole social. 
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O CONTRACONTROLE NA COMUNIVADE ETICA E NA EVUCAÇÃO 

Como já vimos, os grupos sociais e a comunidade em 

geral exercem bastante controle sobre seus membros; mas cada 

um dos indivIduos do grupo ou da comunidade é, além de contro 

lado, um controlador dos demais membros. Disoo decorre uma 

grande dificuldade para se analisar as relações entre o con 

trole e o contracontrole dentro da comunidade. 

A. situação é bem diferente daauela que encontramos 

ao estudar o problema em relacão às agências governamental e 

econômica. Nestas, se podia identificar os indivIduos contr~ 

ladores, suas técnicas especIficas de controle, e os comporta 

mentos dos controlados que reforcavam o emprego dessas técni 

cas e contribuiam para o aumento do poder da agência. A paE 

tir daI, era posslvel fazer uma lista dos procedimentos de 

contracontrole que, reduzindo o reforço obtido pela agência 

ou punindo os seus agentes, poderiam produzir os efeitos de 

atenuação ou eliminacão das formas aversivas ou exploratórias 

de controle. 

A muda.nça da.6 c.la.6.6,[n,[c.açõe..6 é.t,[c.a.6 

A chave para o problema do contracontrole na comuni 

dade ética está na classificação dos comportamentos como I~/ 

certos" ou "lTIaus/errados". Isto porque os procedimentos con 

troladores de reforço e punição empregados pela comunidaõe de 

pendem dessa classificação prévia. 
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A identificacão de quais sao os membros que emitem 

com mais intensidade ou freauência comportamentos verbais clas 

sificatórios de outros comportamentos dos demais membros per 

mite identificar aqueles que estão funcionando mais ativamen 

te como controladores, e que portanto devem ser os principais 

alvos do contracontrole. Porém, diferentemente do que aconte 

ce eM relacão aos corflPonentes das aqências Clovernarnental·: e 

econômica, não se pode;:~ tentar fuqir ao alcance dos membros 

da comunidade identificados como mais ativamente controlado 

res, nem contra-atacar para eliminá-los ou substituí-los. Eles 

estão em toda parte; e não ocupam posições sociais bem defini 

das, de modo a que se possa tirá-los dessas posições e colo 

car outros indivíduos em seus lugares. Cada um deles é sim 

plesmente "um de nós": um vizinho, um companheiro de trabalho, 

um parente, um amiqo, um conhecido, e assim por diante. A ún! 

ca estratégia possível, e muito geral, de contracontrole deve 

consistir então em mudar as classificacões verbais éticas que 

eles fazem dos comportamentos sociais. 

~ claro que existem separacoes importantes entre os 

membros da comunidade ética. Os componentes das agências qo .-
~ernamental e econômica, assim como seus vizinhos, amigos e 

parentes, também fazem parte da comunidade. E estão muito lon 

ge de ser "um de nós". Podemos esperar, entretanto, que o 

contracontrole eficaz sobre tais agências tenha um efeito se 

cundário sobre esses membros dominantes, no sentido de levar 

ã modificação de suas classificações éticas. Como já vimos, o 

comportamento controlado por essas classificações é inclusive 

mais reforçador para essa parcela dominante do que para os de 

mais membros da comunidade. 
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A verdade, entretanto, é que nao existe nenhum proc~ 

dimento mais específico de contracontrole que possa ser indi 

cado em relação à comunidade ética. As mudanças classificató

rias devem ocorrer corno resultado do aumento do número de in 

divíduos e grupos sociais que adotem publicamente comportame~ 

tos consideradc~ "maus" ou "errados". A. isso podem se somar 

a produção e divulgação popular de comportamentos verbais que 

atenuem essas classificacões ou possam mesmo substituí-las por 

classifica~ões de "bon~" e "certos". 

A divulqação popular de novas classific~ções éticas 

pode ocorrer em dois níveis principais: o do comportamento i~ 

terpessoal e o das comunicacões de massa. No nível 

soai, vizinhos, amigos e parentes são submetidos às 

interpe~ 

práticas 

de controle pessoal examinadas anteriormente; e assim leva 

dos, pouco a pouco, a mudar suas classificações. No nível das 

comunicações de massa, como os indivIduos que apresentam com 

portamentos "maus" ou "errados" têm poucos recursos para mani 

pular a máquina da propaganda, que se encontra normabrente nas 

mãos das agências governamental e econômica, a possibilidade 

que resta é a de eles se tornarem "notícia". Isso ocorre na 

turalmente à medida que esses indivIduos aumentam de 

mas pode ser acelerado também pelas manifestações 

... 
numero; 

públicas 

contra a classificacão de seus comportamentos corno "matis/err~ 

dos" e a favor da classificação como "bons/certos". Manifest~ 

çoes públicas são em si notIcias! Além disso, outros compoE 

tamentos verbais, sob as formas de entrevistas, comentários, 

debates, etc, podem começar a receber espaço em jornais, rádio 

e televisão, divulgando assim de modo mais amplo as análises 

críticas dos procedimentos controladores usados na comunidade 

ética. 
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Um bom exemplo histórico desse processo é dado pelo 

comportamento critico da comunidade ética brasileira em rela 

çao aos procedimentos de controle instituídos pelo governo na 

segunda metade da década de 1960. Nessa ocasião, e d.urante 

Quase toda a década de 1970, os Métodos para a eliminação dos 

comportamentos considerados politicamente "ileqais" foram tão 

aversivos, e foi reprimida de maneira tão qlobal a sua discus 

são pUblica, que grandes porções da comunidade ética, de tan 

to serem obriqadas (para evitar a punicão) a não fazer críti 

cas ao qoverno, acabaram sendo levadas a classificar o p~rio 

comportamento crítico COlnQ "mau" ou "errado". Só d.e há poucos 

anos para cá, através do processo descrito no último 
.. 

paragr!:! 

fo, é que estamos conseguindo inverter tal classificação éti 

ca. ~ interessante inclusive observar que muitos dos antigos 

membros_'mais controladores da comunidade ética já tornaram 

seu comportamento verbal classificatório mais favorável às 

"crIticas ao governo". Esses indivíduos não foram eliminados 

nem substituídos; simplesmente tiveram seus comportamentos mu 

dados. E, assim, se tornaram eles próprios novas fontes ou 

suportes de outras importantes mudanças sociais. ~ nisso, ver 

dadeiramente, que consiste o contracontrole na (e não da) co 

munidade ética. 

Deixamos para agora a consideração da agência educa 

cional porque o seu contracontrole guarda estreitas relacões 

com aquele verificado na comunidade ética. Antes de mais na 

da, o contracontrole ~ agência educacional se faz pela pró 

pria educação, com o apoio da comunidade ética. 
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A educação poputa~ 

Ouando se diz que a agência ou instituição educacio 

nal pode ter corno fonte de contracontrole a própria educação, 

confere-se à educação um significado bastante amplo. Corno já 

vimos, a educação ou controle educacional ê definida basica 

mente corno urna atividade social ele condicionamento de compo,!: 

tamentos operantes. Essa definição por si só deve dar conta 

das relações entre o controle e o contracontrole no campo edu 

cacional. 

Para exercerem a atividade de condicionamento,os a~ 

tes educacionais tradicionais costumam receber emprestados os 

poderes tIpicos das agências controladoras governamental e 

econômica. No entanto, certos grupos ou parcelas da comunid~ 

de ética, comumente comprometidos com o contracontrole dessas 

agências, e que se encontrem em processo de organização ou 

reorganização social, podem também se dedicar ao controle edu 

cacional sustentados pelo seu próprio poder emergente. Tal 
.. 
e 

o caso das associações comunitárias, sindicatos de trabalhado 

res, entidades autônomas de defesa dos direitos humanos, pa,!: 

tidos políticos de oposição, etc. Nesse sentido, pode-se fa 

lar em uma "educação popular", que se desenvolve à margem das 

instituições educacionais, e que normalmente busca produzir 

efeitos diferentes daqueles produzidos pela agência tradicio 

nal. Com muita frequência, procura-se, através da educação 

popular, produzir efeitos opostos aos da agência educacional; 

isto é, procura-se condicionar comportamentos que sejam aver 

sivos ou não-reforçadores para as agências governamental e 

econômica. 
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A ~e~o~mulação da agência educacional 

Analisemos, finalmente, como é exercido o contracon 

trole na aqência educacional. Os aqentes educacionais são r~ 

forçados nao só economicamente, mas também pelo prestígio que 

a comunidade lhes proporciona. Quando a comunidade exnerimen 

ta mudancas como as que descrevemos há pouco, e a sua açao 

passa a reforçar comportamentos críticos em relação aos con 

troles qoverna.mental e econômico I há uma tendência para os 

controladores educacionais institucionalizados mudarem seus 

comportamentos profissionais na mesma direção. 

Uma boa ilustração desse processo é dada pelas mudan 

ças verificadas nos últimos anos na condução da disciplina 

"Educação Moral e Cívica". Corno vimos, ela foi criada espec.!, 

ficamente para condicionar comportamentos reforçadores dos pr~ 

cedimentos governamentais, e inicialmente cumpriu essa função 

atravis de uma propaganda política que distorcia os fatos. lio 

je em dia, entretanto, ela começa a se orientar para uma 
.. 

ana 

lise mais objetiva e imparcial dos reais "problemas brasilei 

ros" • 

Concluindo, da mesma forma como acontece com a comu 

nldade ética, o contracontrole na aqência educacional não pre 

cisa eliminar nem substituir os agentes educacionais indivi 

duais. A consequência que se busca é a modificação do seu com 

portamento. Mesmo com a multiplicação e ampliação das inicia 

tivas de educação popular, não se pode pretender jogar fora a 

estrutura já montada da agência educacional e os valiosos re 

cursos humanos representados pelos seus agentes. 
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CAPTTULO V 

A ORGANIZAÇÃO VEMOCR~TICA VO CONTRACONTROLE 

Sumâlt.[o: 

o sistema de controle social baseado exclusivamente no ~BÇO 

POSITIVO SEM CONSEQur.NCIA.S AVERSIVAS EM TEMPO ALGUM é apenas 

urna meta idealizada. 

Por mais ~róximo que se cheque dessa meta, é sempre necessá 

rio o contracontrole, para cUMprir a funcão de PRE~mNCÃO DOS 

CONTROLES AVERSIVO E EXPLOPATónIO. 

O objetivo maior da DEMOCRACIA é a institucionalizacão do CON 

TRACONTROLE PREVENTIVO. 

No exerclcio do contracontrole democrático, aparecem corno exi 

gências que se complementam: 

- AS ELEIÇÕES LIVRES 

- AS INSTITUICÕES DE~OCRATIZANTES 

As instituicões e movimentos de contracontrole constituem a 
> 

AG~NCIA DEMOCRATIZANTE GERAL, que se caracteriza por: 

- QUANTIDADE DE COMPONENTES 

- ESPECIALIZACÃO DIVERSIFICADA 

Em um GOVERNO DE~OC~TICO estão presentes os se<;fuintes efei 

tos permanentes do contracontrole: 

JUSTIÇJl. 

LIBERDJlDE 

SEGURANÇA 
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o CONTRACONTROLE E A PREVENÇÃO VOS CONTROLES AVERSIVO E 

EXPLORATORIO 

Até aqui examinamos o contracontrole em suas funções 

de "atenuação" e "eliminação" das formas aversivas e explor~ 

tórias de controle social. 

Vimos também que um sistema ideal de controle seria 

aquele em que, uma vez eliminados os controles aversivo e ex 

ploratório, os contraladores passassem a empregar apenas o re 

forço positivo Sem consequências aversivas em tempo algum p~ 

ra os controlados. Em um sistema como esse o exerclcio do con 

tracontrole não seria mais necessário, e nem mesmo posslvel. 

Mas, na verdade, tal sistema não existe em nenhuma parte do 

mundo. Trata-se simplesmente do que costumamos chamar de uma 

"idealização": um estado final de liberdade completa que go!!, 

tamos de imaginar, mas que é muito diflcil, ou até imposslvel, 

de ser alcançado. 

~or mais que nos aproximemos desse estado,haveráse~ 

pre a necessidade do contracontrole, para cumprir uma função 

ainda nao examinada nesta Cartilha, que é a de "prevenção" dos 

controles aversivo e exploratório. Em outras palavras, o ob 

jetivo do contracontrole social passa a ser o de impedir a 

volta às antigas formas de controle, ou a implantação de pr~ 

cedimentos controladores aparentemente diferentes mas que tam 

bém produzam efeitos aversivos e/ou exploratórios. Como vere 

mos, isto é o que melhor caracteriza um sistema de 

social que possa ser considerado "democrático". 

controle 
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A VEMOCRACIA E A INSTITUCIONALIZAÇÃO VO CONTRACONTROLE 

PREVENTIVO 

87 

No seu sentido mais concreto, democracia vem a ser 

um sistema social em que o controle está sempre sujeito a um 

contracontrole institucionalizado, oficializado, socialmente 

aceito. E a principal conseauência disso é a prevenção dos 

controles aversivo e exploratório. 

Onde não há ainda democracia, o contr.acontrole toma 

a fo~ma de movimentos pop1<lares não reconhecidos ou nao acei 

tos palas aaências de controle social, as quais constituem 

justamente os alvos de sua ação. Quando esse contracontrole 

chega a ser inteiramente bem sucedido, as agências de contro 

le sofrem modificações importantes. Em primeiro lugar, seus 

procedimentos controladores dos tipos aversivo e exploratório 

sao eliminados ou grandemente atenuados. Em segundo lugar,pa! 

sam a classificar corno "leqais" muitas das formas de contra 

controle que anteriormente eram consideradas "ilegais". A pr2 

pria comunidade ética passa a apoiar amplamente essas formas 

organizadas de contracontrole social. F. aí se chega então ã 

democracia. 

Vejamos urna ilustração de tal processo de institucio 

nalização d.o contz:acontrole. Em sistemas não democráticos ou 

pré-democráticos, é comum que os dirigentes sindicais se en 

contrem proibidos de promover e organizar greves: e, no entan 

to eles deveriam ser os principais responsáveis por iniciati 

vas que tenham efeitos reforçadores para os traball1adores. Sua 

punição pela agência governamental pode estar prevista em uma 

"lei de greve", que não passa então de uma "lei contra a ... 
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... greve" • Em pa!ses verdadeiramente democráticos, ao con 

trário, a legislação sobre a qreve assegura a sua realização 

e organização pelos sindicatos como um direito do trabalhador. 

Ao invés, portanto, de desencorajar o contracontrole como fa 

zem os governos autoritários, as democracias o incorporam ao 

sistema. Isso é o que chamamos de contracontrole democratica 

mente institucionalizado. 

Muitas pessoas acham que a democracia seja apenas a 

eleição livre, pela maioria dos membros da comunidade, de al 

guns indivíduos em quem ela confia para fazerem parte da agê~ 

cia governamental. Julga-se assim que esses representantes 

eleitos serão, sozinhos, capazes de atenuar, eliminar ou pr~ 

venir as formas aversivas e exploratórias de controle a que 

a população esteja sendo, ou ~ossa vir a ser, submetida. 

~ claro que as eleições livres e diretas para todas 

as posições de poder governamental são um aspecto extreroamen 

te importante da democracia. ~1as, com certeza, isso não é su 

ficiente. Deve~os nos lembrar de três coisas que tornam insu 

ficiente essa visão da democracia: 

Em primeiro lugar,os representantes eleitos passam a compor 

a agência governamental; e esta exerce o controle sustentada 

basicamente pelo poder de punir. Nada nos garante que esses 

políticos cumpram as promessas, feitas durante a campanha 

eleitoral, de tornar ilegais os procedimentos controladores 

aversivos e exploratórios, ou de criar novas formas de contra 

le que sejam positivamente reforçadoras para os controlados. 
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- Em segundo lugar, a aqência econômica, que não é afetada di 

retamente pelas eleições, também possui um qrande poder para 

o exercício do controle social aversivo e exploratório. Fre 

quentemente, o seu poder - o capital - é mais eficaz do que 

o poder de punir da aqência qovernamental. E, assim, ela usa 

esse poder econômico para se opor a novas medidas legais que 

o governo tente adotar a fim de atenuar, eliminar ou prevenir 

os controles aversivo e exploratório. A aqência controladora 

do trabalho e do consumo faz isso porque tais medidas legais 

costumam ser aversivas para os seus componentes e limitam o 

cre~cimento do seu próprio poder. 

- Em terceiro lugar, o controle dos meios de comunicação de 

massa está eM grande parte nas mãos das agências qovername~ 

tal e econômica. E, corno já vimos, as classificações verbais 

éticas da comunidade são muito influenciadas pelos jornais,rá 

dio e televisão. Desse modo, o poder de pressão da comunida 

de, que é conhecido corno "opinião pública", pode ser sabotado 

em sua própria base, através da censura ou distorção de infor 

mações, propagandas tendenciosas, e assim por diante. No pr~ 

cesso eleitoral inclusive, os meios de comunicação de massa 

são capazes de um condicionamento tão bem dirigido e tenden 

cioso do comportamento verbal de vastas porções da comunida 

de, que esta pode acabar elegendo "representantes" que nao e~ 

tejam eles próprios condicionados a exercer um contracontrole 

mais rigoroso e eficaz. 
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Essas coisas nao sao novidades para ninguém. Todos 

nós já sentimos na própria pele os seus efeitos. E, para mu! 

tos membros desiludidos da comunidade, o comportamento opera~ 

te de contracontrole democrático organizado estaria em proce~ 

so de extinção, devido às reduzidas consequências reforçad~ 

ras que tem produzido. Mas isso só é verdadeiro se igualamos 

a noção de contracontrole democrático à de eleição de repr!:, 

sentantes políticos, e deixamos de lutar pela institucionali 

zação de outran importantes formas de contracontrole. "Votar 

berr,!i f} importante, mas nao é suficiente. ~ preciso, de algum 

rr,odo, arranjar contingências de reforço que controlem eficaz 

mente o comportamento dos nossos representantes eleitos1 e 

que, ao mesmo tempo, os ajudem a exercer o contracontrole so 

bre os procediroentos tradicionais aversivos e 

das agências controladoras. 

exploratórios 

A.6 in.6tittúç.õe.6 e movimento.6 democ.lLa.uza.nte.6 de c.ontlLa.c.orz;tJr..ol~ 

No processo de orqanização democrática do contracon 

trole social é preciso fortalecer e or~anizar diversos movi 

mentos concretos de contracontrole, de maneira que eles ve 

nham a ser amplamente reforçados pela comunidade ética e le 

galmente reconhecidos pela agência qovernamental. são esse 

reconhecimento legal e essa aprovação ética que transformam 

tais' movimentos em instituições de contracontrole. ~ claro 

que o processo de institucionalização deve produzir também 

efeitos de modificação das agências econômica e educacional. 
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Muitos desses movimentos estão em um estáqio roronçado 

de aprovação e recor.hecimento como instituições, e se encon 

tram assim em condições de exercer o contracontro1e democráti 

co com um razoável grau de eficácia, inclusive sobre os repr~ 

senta~tes eleitos da comunidade. Na medida em que seu poder 

continue a crescer, corno resultado de suas operações bem suce 

didas de contracontro1e, eles se tornarão caca vez mais cap~ 

zes de promover a atenuação, eliminação ou prevencão das for 

mas aversi vas e exp10rél~·.6rias de controle social. O processo 

gr?ciativo de redemocratizélção da sociedade brasileira é justa 

mente o resultado desse processo gradativo de crescimento do 

poder das instituições de contracontro1e. 

Uma boa ilustração do desenvolvimento positivo do 

contracontro1e democrático é dada pela organização dos traba 

1hadores. Os sindicatos encontram-se instituciona1izados já 

há bastante tempo, porém legalmente impedidos de tomar abert~ 

mente muitas das medidas Mais eficazes de contracontro1e. Na 

medida em que, mesmo assim, têm conseguido atenuar diversos 

aspectos exploratórios e aversivos do controle econômico do 

trabalho, aumentaram o seu poder a ponto de se tornarem cap~ 

zes de exigir o reconhecimento legal de "delegados sindicais 'I 

e "coI!lissões de fábricas li, o que terá o efeito de aumentar 

ainda mais o poder da instituicão de contracontro1e. 

Outros exemplos de oroanizacões democráticas de con 

tracontro1e são: as associações de moradores de bairros, e es 

pecia1mente de fave1as~ as comunidades ec1esiais de base da 

igreja católica, e grupos semelhantes ligados a outras reli 

giões1 as organizações autônomas de defesa do consumidor; as 

entidades dedicadas à defesa dos direitos humanos; e outras. 
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~ importante assinalar ainda a atuação de outros mo 

vimentos, um pouco menos orqanizados, que se orientam para a 

eliminação de controles aversivos mais especIficos, como os 

exercidos sobre os negros, as mulheres, as pessoas idosas, os 

homossexuais, e assim por diante. Também são importantes os 

movimentos que se opoem a controles exploratórios muito ge 

rais, como os que levam à poluição e destruição do meio Mbien 

te natural. são necessários, entretanto, alguns esclarecimen 

tos com relação a essa~) duas classes - muito especIficas e mui 

t03 gerais - de movimentos de contracontrole: 

Por exemplo, ao se dar importância contracontroladora ao mo 

vimento de liberação homossexual, não se está necessariamente 

reforçando o aumento das relacões homossexuais, mas sim reco 

nhecendo-se que nenhuma minoria social 'deve ser controlada 

aversivamente em uma democracia verd.adefra. Além disso, o CO!! 

tracontrole exercido por essa minoria pode ter seus efeitos 

somados aos do movimento feminista, de modo a contribuir para 

a atenuação do controle ético aversivo que atinge um conjunto 

maior de comportamentos operantes ligados ao sexo, como as r~ 

lações sexuais não legalizadas (isto é, antes ou fora do cas~ 

mento), a prática do aborto, a separação de casais com filhos, 

etc. A comunidade ética e a aqência religiosa tradicionaln~ 

ca conseguiram eliminar inteiramente esses conportanentos através 

de seus procedimentos punitivos. Apenas fizeram muitas pe~ 

soas sofrerem: tanto aquelas que praticavam tais atos, quanto 

aquelas que deixavam de fazê-lo apenas por medo da punição. 

Não podemos saber agora como será a nova ética sexual produzi 

da pelo contracontrole, mas temos esperança de que venha a 

ser mais positivamente reforçadora. 

L ______ ---' 
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- Com relacão ~o movimento de defesa do meio ambiente, não pr~ 

cisamos reforcar a volta de todas as pessoas a um estilo de 

vida agrícola e artesanal, com a consequente paralisação do 

progresso tecnológico socialmente benéfico, como denunciam mui 

tos "anti-ecologistas" receosos de perder seu controle expl~ 

ratório dos recursos naturais. O aue o movimento ecologista 

propõe é a limitação racional de tal exploração e o desenvol 

vimento de tecnologias não destrutivas da natureza, de modo a 

que seus recursos sejam economizados e funcionem como reforç~ 

dores positivos também para as gerações futuras. O contracon 

trole socialmente responsável deve assumir um importante com 

prominso com essas gerações futuras; não deve ser exercido de 

modo a con~equir apenas efeitos imediatos. E o movimento eco 

lógico de contracontrole social apresenta justamente essa im 

portantIssima qualidade: seus militantes não se encontram sob 

o controle exclusivo do reforço imediato; foram condicionados 

a operar sobre o ambiente para produzir também uma consequê~ 

cia que eles próprios nao cheqarão a testemunhar - a sobrevi 

vência da humanidade. 

~ claro que, se considerarmos separadamente cada um 

desses movimentos ou instituições de contracontrole, verifica 

remos que aquilo que pode ser reforçador para os seus membros 

talvez seja aversivo para outros indivIduos. Por exemplo, o 

próprio movimento de defesa do ambiente, ao exigir a redução 

da poluição pelas fábricas, pode levar ao fechamento de algu 

mas delas, e assim produzir como consequência imediata e inde 

sejável a redução da oferta de emprego aos trabalhadores. Po 

rém, a longo prazo, ••• 
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••• quanto mais numerosos e diversificados sejam tais grupos, 

movimentos e instituições, maior é a probabilidade de que ve 

nham a exercer um contracontrole equilibrado e eficaz. Isto 

porque, no final de contas, todos eles se dirigem contra os 

procedimentos aversivos e exploratórios empregados pelas agên 

cias tradicionais de controle social e pela parcela dominante 

da comunidade ética. 

A agêneia demoe~atizante ge~al: a quantidade e a e~peeializ~ 

çao dive~~i6ieada de ~eu~ componente~ 

Ao conjunto de todos os movimentos e instituições con 

eretas de contracontrole podemos dar o nome de "agência demo 

cratizante geral". t1as, como afirmamos, o possível sucesso des 

sa agência geral repousa, em última análise, sobre a quantid~ 

de e .. os diferentes objetivos especializados dos grupos que 

a compoem. Passemos, portanto, a justificar essas fundamen 

tos - quantidade de componentes e especialização diversifica 

da - que consideramos essenciais para a orqanização democráti 

ca do contracontrole social. 

Como já vimos, as agências de controle social manip~ 

Iam determinadas variáveis que têm os efeitos de condicionar 

e manter comportamentos dos controlados que sejam reforçad~ 

res para elas próprias. Isto explica porque uma agência con 

troladora continua empregando durante bastante tempo as mes 

mas técnicas de controle: simplesmente porque os controlados 

continuam se comportando de maneiras que são reforçadoras pa 

ra os componentes da agênCia. 
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Para que as técnicas de controle venham a ser muda 

das, é preciso que o seu emprego deixe de ser reforçador para 

a agência. A primeira providência de contracontrole õeve ser, 

portanto, a de identificar o que reforça a agência. Em sequ! 

d~, deve-se modi ficô.r os comportamentos operantes dos seus CO!! 

trolados, para que estes deixem de apresentar os efeitos já 

identificados como reforçadores para a agência. 

o problema é que não se trata de apenas urna ou po~ 

cas coisas que sejam reforçadoras para os controladores. Es 

tes obtém reforço de muitas maneiras diferentes: ou seja,atr~ 

vés de muitos diferentes comportamentos dos controlados. E, 

assim, os comportamentos controlados que devem ser modifica 

dos no exercício global do contracontrole são muito numerosos 

e variados. Não poderíamos seauer fazer uma lista 

mente completa deles. 

razoavel 

Daí decorre, então, a importância da grande ouantida 
. -

de e especialização dos grupos, movimentos e instituicões de 

contracontrole. Cada um deles modifica um pequeno conjunto 

de comportamentos dos controlados que reforcava urna ou algu 

mas agências de controle. A modificação de um único desses 

conjuntos não seria capaz de reduzir substancialmente o poder 

de cada agência. Mas a soma ou combinacão dos inúmeros pr~ 

cessos de modificação possíveis, principalmente se forem con 

duzi.dos ao mesmo tempo, pode sim levar a uma ampla atenuação, 

eliminação ou prevençao das técnicas tradicionais de controle 

das agências e da comunidade. 
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EFEITOS PERMANENTES 00 CONTRACONTROLE EM UM GOVERNO 

VEMOCR~TICO 

Finalizaremos, aqora, esta Cartilha com a caracteri-

zaçao do objetivo mais nItido e urgente do contracontrole de 

mocrático: a produção de uma agência governamental democráti 

ca, pela prevenção permanente do controle aversivo. 

A mesma coisa que afirmamos anteriormente em relação 

ao contracontrole na comunidade ética e na educação pode, no 

estágio de prevenção do controle, ser aplicada também às agê~ 

cias governamental e econômica. Elas não precisam, e nem mes 

mo podem, ser destruIdas; devem simplesmente ter suas compos! 

ções e funcionamentos modificados. ~ claro que muitos doss~ 

componentes individuais têm que ser retirados das posições de 

poder que ocupam: mas, no final de contas, nenhuma democracia 

-moderna pode existir sem a açao combinada dessas duas age~ 

cias. 

Um ponto importante, entretanto, é que nesse proces 

so de modificação dos procedimentos controladores, o novo ~on 

trole governamental deve passar a ser exercido também sobre a 

agência econômica. Quer dizer, a atividade econômica de pro 

dução e consumo de bens deve ficar submetida a leis que ator 

nem mais reforçadoras para os trabalhadores e consumidores. 

Considerada essa condição prévia, um objetivo bastante realis 

ta que já atualmente podemos alimentar é o de fazer com que 

sejam permanentes os sefeitos do contracontrole que venhamos 

a exercer sobre o controle governamental. 
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o contracontrole permanente transforma a aqência ao .. ;-

vernarnental de urna maneira tal que os seus procedimentos con 

troladores deixam de ser combatidos e passam, ao contrário, a 

ser aceitos e apoiados amplamente. A explicação para isso é 

simples: os controles se tornam menos aversivos, e mais oosi 

tivamente reforçadores. E, com isso, o poder da agência tam 

bém aumenta, porque os controlados passam eles próprios a re 

forçar positivamente essas novas formas de controle. O contra 

cO!l.t:role permanente produz um governo que respeita e defende 

os "direitos humanos", como justiça, liberdade e segurança. E 

tal governo é, por isso, apoiado pelos seus governados. 

De fato, na medida em que a agência governamental se 

baseia principalmente no poder de punir, um governo aue admi 

nistre a punição com "justica" será mais capaz., quando em CO!!! 

paração com outros governos, de reforçar o nosso comportame~ 

to de apoiá-lo. 

Além disso, um governo que faça menos uso do seu po 

der de punir, e exerça o controle de preferência através do 

reforço positivo, estará concedendo mais "liberdade" aos seus 

governados, o que igualmente reforçará o nosso comportamento 

de mantê-lo. 

Finalwente, um governo pode aumentar a "sequrança" 

dos cidadãos arranjando as contingências do ambiente f!sico e 

social de modo que muitas consequências aversivas comuns dei 

xem de ocorrer, diversas consequências positivas sejam mais 

facilmente alcançadas, e estados de privação extremos sejam 

sempre evitados. Esse governo naturalmente também estará re 

forçando o nosso comportamento de apoiá-lo. 
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Concluindo, a expressa0 "direitos humanos" - consti 

tuídos pelos estados de justica, liberdade e segurança - é o 

nome aue se dá a certos efeitos das práticas governamentais 

de controle que sao positivamente reforçadoras para os qover 

nados ou cidadãos. ~~as, nunca é demais lembrar, esses efei 

tos não serão, de modo alqum, concedidos espontaneamente pela 

agência governamental. Constituirão, isso sim, um dos resul 

tados historicamente possíveis do contracontrole exercido p~ 

lo que chamal"lOs anteri0rmente de "aqência democratizante g~ 

rô.l" • 

Esperamos que o Brasil venha a respeitar e defender 

os direitos humanos dos seus cidadãos, venha realmente a se 

tornar urna democracia, porque confiamos na nossa capacidade 

de exercer um contracontrole qlobal e eficaz sobre as suas 

agências governamental e econômica, assim como no interior da 

agência educacional e da comunidade ética. 

10m. 
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