
ISSN141 3·389X Temas em PsicoJogia· 1m, VDl l . ' 3,213·222 

Estudos conceituais na análise do comportamento' 

Resuma 
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o artigo apresenta a análise do componanlento como um campo de saber no interior do qual o conhecimento 
produzido envolve conteúdos conceituais. empiricos e aplicados. A interdependência e a complementaridade 
entre esrudosque se aproximam de modos divCTWs dos diferentes tipos de conteúdos sAo interpretadas como 
próprias do fazer cientifico c da configuração da I'sicologia como ciência e profissão. Tris estudos relaciona
dos à temática dos evemos privados sAo citados para ilustrar as possibilidades de aproximação a temas concei
tuais. empiricos e aplicados. 
Pi!lllr~l·chall: análi>t' do comportam'-"Tlto. estudos conceituais. eventos privados 

Conceplual sludies in ~ehaviOf analysis 

Abstract 
This paper presents bchavioral analysis asa ficld in which lhe knowledge involvcseonceptual, empírical and 
applied contents. The interdependence and complementarity among studies dealing "ith differcnt kinds of 
Cúntent are interprctcd as appropriatc for thc eonstruction of scicnce and for the design of psychology as a 
scicnce and a proression. Three studies relatcd 10 thc issuc of private evcnts ha\'c bccn citL-d in onlcr to 
illustrate the possible "vays in which conceptual, empirical and applied themes may bc approachcd. 
b, wtI~s: behaviol1ll analysis, conceptual res.carrh, private .,yents 

A pesquisa concei tual vem recebendo atenção fenômenos que dizem respeito a seu objeto de estudo. 

cresccnte na análise do comportamento, o que sugere Há nesses estudos, invariavelmente, Wll conteúdo 
oreeonhecimemo de sua re1evância para o dcsenvol- hislórico, na medida que são refcrenciados pelo 
vimento da disciplina como um todo. Ao discuti-la processo permanente de (re)elahoração do sistema 
neste trabalho, sua importância será interprctada explicativo. Algumas vezes, o carater histór ico é 
como dccorrentc de uma interdependência entre os cemral, outras vezes tem uma incidência perifér ica. 
diferentes tipos de estudo que podem sustentar o pro- Em alguns trabalhos, a ênfase é nos supostos episte-
jeto de constituição da PsiCOlogia eomo ciência do mológicos, e o estudo ganha ares de investigação 

comportamento. filosófica. Em todos os ca;;os, diferencia-se pelo 
Numa definição prelimillar, estudos concei- objetivo de questionar produtiv~mente o conjunto de 

mais podem ser abordados como aqueles que se proposiçõcs que fundamenta (ou deve fundamentar) 
ocupam daconstituiçãodosislcmacxplicativo como a investigação (básica e/ou apl ieada) que defi ne o 
qual uma ciência busca dar conta do conjunto de campo de uma ciência. 
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Estudosconceiluais e outlOS tipos de estudo na 
anâlisedocamportamento 

A análise do comportamento tcm sido definida 

como um sistema cultural (cf. Glenn, 1993), "cujos 

comportamentos de seus membros individuais 

afetam os demais e são selecionados por seu efeito 

para a sobrevivência do grupo" (Cavalcante, 1999, 

p.123). Um modo de referir-se a esse sistema cultural 
é abordar a literatura da anâ1ise do comportamento e 

interpretá.la como um campo de saber, no interior do 
qual diferentes tipos de produção são articulados 

com vistas à formulação de uma compreensão ampla 
e sólida da problemática do comportamento. As pos
sibilidades de produção definem áreas que se intcrrc
lacionam c que respondem a d.:mandas próprias da 

ciência em geral e da disciplina psicológica em parti

cular. Essas areas podem ser abordadas reçorrendo-se 

ao projeto de Psicologia elaborado por Skinner. 

Na obra de Skinner, a construção de um sis

tema explicativo original para a Psicologia inicia-se 

com a proposição do reflexo como objeto de estudo. 

em 1931 (cf.Skinner, 1931!1961). O texto no qual a 

proposta é apresentada ocupa-se inicialmente de um 

exame da história do conceito de reflexo, a fim de 

possibilitar a identitícação de suas bases empírico

experimentais,àpartede"interpretaçõcS5upérfluas" 

(Skinncr,193111961,p.321),qucnãoauxiliavamno 

estabelecimento de um programa de investigações. 

O interesse skinneriano pela história do 

conceito de reflexo revela um duploreconheçimento: 

primeiro, de que o trabalho de elaboração conceitual 

constitui requisito para a instauração de um campo de 

pcsquisas,delimitandoumainterpretaçãopartieular 

para a problematiça com a qual se pretende lidare os 

modos apropriados de investigá-Ia; segundo, de que 

estaria operando com um conceito elaborado cm 

domínios teóricos diversos, cujacomprecnsão era 

requisito para a fomlUlal,'ão de uma nova abordagem. 

Adicionalmente. li proposição de um novo programa 

exigiadecisõcs (de ordem "epistemoI6gica")rela

tivas às noções de conhecimento e linguagem cien

líficacom as quais trabalhar. A ciência de Skinner, 

r.~lIwin. 

embora original do pomo de vista epistemológico, 

declara, desde o iniçio, a adesão a princípios do 

opcraeionismo de Bridgman e do positivismo de 

Emst Mach. A referência ao operacíonismo já estava 

prcseme no lexto de 1931 c se repctini em publi

caçõcs posteriores (e.g. Skinner, 1945), ainda que 

nas úllimas Skinner aJXlnte limitaçõcs e indique a 

necessidade de uma análise funcional do comporta

mento verbal do cientista. Também o débito a Emst 

Mach era explicitado para explicar a origem do 

"método de [analise] critiea ... de con~eitos cienti

ficos" (Skinner, 19]1/1961, p.321), empregado no 

exame do conceito de reflexo. 

A consolidaç1io do programa de pesquisas de 

Skinnerea constituição de uma comunidade cientí

fica voltada para o seu desenvolvimento produziram 

uma forte identificação de seu pensamcnto com a 

investigação de processos bãsicos relativos à apren

dizagem. É reconhecida, por':m, a predominância de 

textos teóricos/interpretativos na obra d~ Skinner, 

especialmente a partir dos anos 50. 

Embora em menor número entre os analistas 

do comportamento, é também notória a contribuição 

deautoresque,inspiradosnopcnsalm:nloskinncriano, 

têm se dedicado a trabalhos conecituais, na explo

ração das possibilidades do behaviorismo radical 

para a redefinição da Psicologia, suas relaçõcs com 

oUlrasciênciasesuaca]mcidadedeproversoluçõcs 

para os problemas humanos. Este é o caso, por ex em

pio, de Willard Day (cf. Leigland, 1992j,que,além 

de inúmeros artigos sobre a filosofia behaviorista 

radical, foi responsável pela c;r;açã" do periódico 

Behaviorism (atualmente Behariar and f'hilosophy), 

destinado a publicar cSludos desta natureza. 

O exemplo da dedicação de Skinner a tra

balhos conceituais, bem como a repercussão dos 

mesmos em trabalhos de outros analistas do compor

tamento sllo indicadorcs de sua importância. O lugar 

dos cstudos conceituais não se define, porêm, sem a 

referênciaàsoutrasárcasdeproduçãodosaheranali-

!ico-comportamental. 

Skinnerdefine o bchaviorismo radical como 

uma liIosofia. que reflete sobre o objeto, osobjetivos 

e os métodos da ciência do comportamento (e.g. 
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Skinner, 196311982, 1974/ 1993). O bchaviorismo uma análise cicmífica do comportamento. A psico-

radical corresponderia, assim, ao trabalho de siste- logia cognitiva, que adquiriu ampla popularidade a 

matização conceitu~1 da análise do comportamento e partir de suas sistematizações na dccada de 6ü, repre-

á reflexão sobre a extensão dc scu projeto cicntifico. sentou a reintrodução do mentalismo na psicologia 

Apesar da di~tinção, freqüentemente a análise do cicntifica, mesmo quando se voltou para as ncuroci-

componamento é identificada com trabalhos experi- ências (originando a chamada "ciência cognitiva"), 

mentais, scndo refcrida simplesmentt: como Análise ao promover explicações interna listas para o 

Experimental do Comportamento (e.g. Skinncr, comportamento humano. A referência de Skinncr à 
1987l psicoterapia é a que interessará de perto para uma 

Se bchaviorismo radical e a análise experi- discussão dos lugares da Psicologia. Diz ele que o 

mental do comportamento (AEC) rcpresentam tipos fato da Psicologia constituir-sc como profissão de 

diversos de produção de conhecimento na amilise do ajuda impõe restriçiks ao seu desenvolvimento 

comportamento. eles ainda não constitucm os limites f,;omo ciência. Skinner atem-se ao fato da psicotcra-

desse campo; ou melhor, eles não esgotam as possibi- pia basear-se no uso dc uma linguagem (mentalista, 

lidadesde uma disciplina. a Psicologia. que se consti· internalista) que é conflitiva com os modos ciemi-

tuiu historicamcnte como mais do que um e.~paço fiços de falar sobre o comportamento humano. "Os 

para a efetivação de projetos científicos. O próprio psicoterapt:ulas devem conversar wm seus clientes 

Skinner (1987) percebe esse caráter particular do(s) e. com raras exeeçõcs, o fazem usando o inglês colo-

lugar(es) da Psicologia na cultura ocidental. quial,que é carregado de referências a causas intcr-

Em um texto do final da década de 80, Skinner nas" (Skinncr, 1987, p.783l O principal a destacar 

(1987). indaga por quê a análise expcrimental aqui é sua observação de que o dcscnvolvimento da 

do comportamento não chegou a uma aceitação Psicologiaenvolve suaexistênciacomoárcadeinter-

ampla como ciência psicológica, a despeito de suas venção voltada para a solução dc problemas huma-

realizações na interpretação e modificação do com- nos - e que isso repercute na própria elaboração de 

fXJrt3mento. Sua resposta apoma para três grandes projetos cientificos 

obstáculos: a psicologia humanista, a psicologia A relação entre construção conceitual e 

cognitiva e a psicoterapia. A psicologia humanista pesquisa <::mpirica, as~im como a caracterização do 

corresponderia a explicações para o comportamento campo psicológico como envolvendo uma profi~são 

humano que se apoiam em conceitos como liberdade voltada para a solução de problemas humanos, pode-

e responsabilidade, presentes em conjuntos amplos riam ser formuladas com base em diversas outras 

de discursos e práticas sociais, e comrariados por referências (por exemplo, as críticas ao empirismo 

2. Neste artigo, Skinncr coloca como reali7..açõcs da AEC tanto a análise do comportamento como funçllo de variáveis 
ambienlais, quanlO seu uso na inlcrpretação c modificaçliodo comportam cnto(cf.Skinner, 1987. p. 782). 
3. Em 1982, numa reedição de texl" publicado em 1%3, SkÍllner aborda o mesmo probtcma assinalando 
"Todas as línguas modernas - mas talvez mais o inglês - são fortementc mentalislas. É quase impossi\'el discutir uma 
simples interação cmre duas pessoas sem inn>car mentes. pensamentos, sentimcntos, intenções e assim por dianle. Quase 
todas as abordagens eruditas para o componamcnto humano - filosofia, teologia, lógica, ciênda política, economia e assim 
por diante - usam termos que implicam quc uma pessoa é um ag .. nte criativo. iniciador. Os tennos funcionam bem paro 
cenos propósitos. assim comon05sovocabuláriocoloquial de física funciona b.-m,emboru não esteja em acordo com a fisica 
cOlnociência.Nãosurpreende.portanto,quequandoaprimeiraondarcmlucion:íriad~pen.'I3mentobcha\ioriSlaretrocedcu, 

nas décadas de trinta e quarcnta, a Psicologia retomou aos seu, \elbos caminhos. Como resultado. o argumento central 
do bclmviorismo eomc\,ou a Sl:r ignorduo e mal entendendido. As explicações nos manuais tomaram-se mais c mais 
simplificadas e passamm a ser ilustradas com relatos esk"reotipados de velhos experimentos, como o de Pa\lov do reflexo 
condicionado·'(Skinner, I963/1982,p. I33) 
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ingênuo de inspiração baconiana, ou a análise dos fa

tos histórico-sociais aos quais relaciona-se a emer

gência do saber psicológico). A apresentação de 
ambas com o re<:urso a idéias skinncrianas cumpre o 
objetivo de sugerir que são questões presentes no 

próprio sistema analítico-comportarncntaL c não 

apenas elaborações externas com as quais se torna 

possível refletir sobre a proposta de uma ciência do 

comportamento. No limite dessas observações, 
pode-se dizer que três áreas de produção de 
conhecimento, intcrrclacionados e interdependentes, 

representadas na Figura 1, a seguir, constituem 
colltcmporancarncnte as possibilidades da análise do 

comportamento: 

Irlblostm.ituailJfilos6li!1IS 

Figura 1. Áreas de produção de conhecimento na análise 
do comportamento. 

A Figura I indica que Trabalhos Conceituais/ 
Filosóficos, Pcsquisas Empiricas c Trabalhos de 

Intervenção cunstituem áreas cujas produçõcs guar

dam sempre relaçõcs umas com as outras. Ou seja, 
nllo há trabalhu conceitual que não se articule com 
programas de investigação empírica e com demandas 
relativas à solução de problemas humanos. Similar

mente, não há trabalho empírico que não se articule 
com elaborações conceituais, ou que nào guarde 
relaçõcs com possibilidades de intervençãodopsicó

logo. Por últinto, n1lu há modelo de intervenção de 
carater analítico-comportamclltal quc não esteja 
fundamentado em conceitos/interpretaçõcs behavio
ristas radicais e em princípios derivados da investi
gaçào cmpíriea do comportamento 

Apesar de ilustrar positivamente as áreas e 

suas relações de interdcpendência, a represcntação 

acima talvez ainda seja insuficiente para caracterizar 

os difcrcntes estudos na análise do comportamento, 

uma vez que sugere a possibilidade de caraclerizaçi'lo 

de cada produção como própria de uma área. A Figu

rd 2, adiante, sugere, ao contrário, localizaçõcs inter

mediarias dos estudos. 

hahl~01 C.1 ~litliÍl/I~olófim 

Figurll 2. Localização intermediária dos estudo. entre 
duas áreas de produção na análise do comportamento. 

A Figura 2 apresenta os diferentes estudos na 

análise du comportamento como localizados, ni'lo nos 

limites especifkos das árcas de produçi'lo anterior 

mente citadas, mas em posições intennediárias entre 

diferenh:s áreas. É claro que do ponto de vista da 

percepção imediata de um pesquisador, sua produção 

é tipicamente conceitual, ou empírica, ou relacionada 

à intervenção. No entanto, essa vem a ser uma vis!lo 

restrita dos processos em curso quando uma comuni

dade promove e valida estudos em qualquer área 

particular, pelos motivos de interdependência ecum

p1erncntaridade assinalados acima. A comunidade d:l 

analise do comportamento nào promove c valida, por 

exemplo, estudos empiricos que não estão solida

mente formulados com o aparato conceitual da área. 

ou modelos de intervenção que não se nutrem dos 

resultados derivados da investigação empirica. 

Deve-se considerar, ainda, a possibilidade de 
que, tendo em vista a eonfonn:lção particular da Psi

cologia e a interdependência e complementaridade 
dus C5tuduS, toda produção envuh·a sempre e neces

sariamente uma aproximação aos três tipos de conteú· 
dos. Nesse caso, cada trabalho estaria locali7.ado em 



algLlm ponto da área interna da figura, e nào em um 

ponto qualquer entre apenas duas áreas. A Figura 3,a 

seguir, ilustra esta interpretação. 

Figura 3. Lcx:aE;,.ação intermediária dos estudo, entre 
três área:! de produção na análise do comportamento 

De acordo <:om a Figura 3. um trabalho pode 

estar mais próximo de lima área de produç~o de 

conhecimento, mas cultivará scmprc relaçõcs com as 

demais. Na discussão do alcance desse modelo inter

pretativo, torna-se impoI1ante atentar para alguns 

aspectos. Primeiro, afi!1Tlou-se que com sua análise 

histórica do conceito de reflexo, Skinner reconhccia 

o trabalho conceitual como condição para a instal/

rardo de programw de pesquisa; pode-se agora 

aereilc/mlar que de fi i};ualmr!/lle condição para o 

desenvolvimento da invcstigação empírica, rcgu

lando-a permanentemente e refletindo também (isto 

é, sendo tambt:m regulado por) seus resultados. Rela

ções similares podem ser apontadas com rcspeito aos 

modelos de intervenção elaborados em respo5ta às 

demandas por solução de problemas eomporta

mentais humanos. que defincm c são definidos pela 

relação com o que é produúdo nas duas outras áreas 
Uma scgunda observação é a de que Skinner 

refere-se ao behaviorismo radical como filosol13 

(e.g. Skinner, 1963/1982. 1974/1993), mas há uma 

coincidência entre a caracteri7,.ação que faz dessa 

filosofia e a definição aqui apresentada pam traba

lhos conceituais/filosóficos. O conceito de filosofia 

corresponderia, então. a mais do que li rene~ão sobre 

tema~ tipicamente filosóficos. Assim, estão mais 

próximos do véI1ice dos trabalhos conccituaisJfilosó

ficos tanto estudos sobre os compromissos cpisterno-

", 

lógicos de uma ciência do comportamento, quanto 

ensaios sobre a linguagcm (Skinner, 1957), ou sobre 

a possibilidade daquela ciência fundamentar o plane

jamento da coltura (Skinner, 194811971). Sãoexem

pios dc trabalhos dcsta natureza todos os textos de 

Skinner usualmente referidos como "teóricos". A 

dificuldade em diferenciá-los do tratamcnto de 

questões de ill1erv~n~iio e de investigação empirica 

apenas confirma a impossibilidadc de estudos 

situados nos limites de uma área do saber analitico

comportamental. Não é sem motivos que SkilUlcr 

(1974/1993) aponta. dentre as questões das quais a 

"filosolb behaviorista radical" se ocupa: "Que 

métodos pode [a ciência do comportamento humano] 

cmprcgar? (p.3); "Proporcionará ela uma tecnologia 

e. em caso positivo, que papel desempenhará nos 

assuntos humanos?" (p.3). 

A identiticação do behaviorismo radical com a 

área de estudos conceituais/filosóficos pode parecer 

conflitiva com a histórica referência de Skinncr 

(1963/1982; 197411993) ao behaviorismo radical 

como filosofia de uma ciência do comportamento, 

isto é. como algo diferenciado (e talvez anterior) à 
ciência compoI1amental. Entende-se. no entanto, que 

esse não ê o caso. uma veL que a "ciência do compor

tamento" referida por Skinner corresponde ao que 

neste ensnio se abordou como a área de estudos 

empíricos. Ao incluir as claboraçõcs filosóficas de 

Skinner no campo da análise do compoI1amento esta 

última nào está sendo identificada com a investi

gação científica do comportamento, mas claborada 

como um campo de saber, ou sistema cultural amplo. 

definido por modos particulares de referir/expli

car/abordar fcn(m,cnos comportament.ais 

Enquanto os trabalhos conceituais/filosóficos 

incluem todos os esforços reflexivos sobre compro

missos c realiLa~õ.,s de um sistema explicativo 

analíticn-eomportamcntal. os trabalhos empiricos 

envolvem tanto a investigaçiio experimental dos 

processos comportamcntais básicos (com a qual a 

análise do comportamento é usualm~nte identifi

cada) quanto a pesqoisa empírica aplic~d~ (desse 

modo, estão inseridas aqui tanto a análise expcri

menllll do comportamento quanto a análise aplicada 
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do comportamento). O vértice dos trabalhos de inter· 

venção representa as aplicações (não a pesquisa apli

cada) da análise du cumportamento nos diferentes 
contextos de ação do psicólogo; cle COlTcsponde 

especialmente à produção literária sobre os modelos 

de intervenção em diferentes domínios, bascados na 

literatura conceitual e empirica da analise do com

portamento (embora deva-se também considerar que 

inclui as intervenções em si, çorno constitutivas da 

análise do comportamento enquanto campo de saber 

ou sistema cultural). 

Porühimo, c mais importante, omodelo sugere 

a existência de inúmeras possibilidades de produção 

de conhecimento, mais ou menos aproximadas das 

diferentes áreas, todas relevantes para o desenvolvi

mento da análise do comportamento como um todo. 

Uma maior variabilidade na elaboração de trabalhos 

conceituais, empíricos, ou de intervenção, não ape

nas é possível, mas talvez seja mesmo requisito para 

a evolução da abordagem comportamcntal. inclusivc 

na direção da superação de alguns dos obstáculos 

citados por Skinner(1987). O afastamento em relação 

a lugares bem demarcados de produção, longe de ser 

um problema, podc rcprcsentar uma contribuição 

importante. 

A produção de conhecimento sobre eventos 
privados nas diferentes áreas 

Quando uma ciência conta com uma forte 

tradição experimental e reune uma comunidade em 
torno de programas de pesquisa razoavelmcntc 

definidos e assentidos quanto aos prob!t:mas que 

merel::em análise c o delineamento bãsico para sua 

investigação, raramente o pesquisador se indaga 

sobre os supostos teóricos e epistemológicos que 

estão na base de seu cotidiano científic04. Em tais 

circunstâncias, o trabalho teórico perde a centra\i

dade para grande parte da comunidade, à exceção 

daqueles que, pela formação e atualidade, estão 

atentos ao processo pemlanente de (re)elaboração 

t[Tllliôl 

conceitual inerente a qualquer sistema científico. 

Quando, mesmo nestas condições, uma comunidade 

se volta para um problema novo, fica mais fácil per

ccbcrcomo diferentes esforços vilo sendo requeridos 

para tomar possível uma resposta consistente. 

A tematica dos eventos privados serve bem 

para ilustrar a interdependência das tres áreas de 

produção na análise do comportamento, wna vez que 

sua clabonyào conceitual ainda e precária e não há 

modelos de in\'estigação empírica consagrados e que 

possam orientar tanto investigações descritivas ou 

experimentais, quanto a intervenção correspondente. 

Ela pennite visualizar como cada estudo incide nas 

diferentes areas, ainda que em graus variados. Nos 

trahalhos a sercm comentados em seguida, o trabalho 

empírico e um estudo descritivo e, na arca de inter

venção, aborda-se especificamente a intervenção 

clinica, na qual a referência a eventos privados 

encontra grande repercussão. 

Três estudos serão brevemente citados: o 

trabalho de Tourinho, Teixeira e Maciel (2000) mais 

próximo do vertice dos trabalhos conceituais; a 

Dissertação de Martins (1999), um estudo cmpírico 

dcscritivo; c a Dissertação de Cavalcante (1999), que 

examina um conjunto de proposiçõcs relativas à 
intervençiloem TerapiaAnalitico-ComportamentaL 

Tourinho e cols. (2000) examinaram textos de 

Skinncr nos quais a problemática dos eventos priva

dos é abordada, buscando explicitar como se equa

cionaa referência a eventos fisiológico;;, isto é, como 

Skinner sistematiza uma interpretação dos fenôme

nos tisiológicos, sustentando um recorte externa1istu 

para a an:í1ise dos eventos privados. A posição de 

Skinner foi sumarizada com base nas seguintes cate-

gorias: 

• as variaveis biológicas como constitutivas, mas 
não definidoras do fenômeno comportamental 
privado: variáveis biológicas são constitutivas do 
organismo que se comporta c dclimitam as possi
bilidades de produção de relaçõcs comportamen
tais; no entanto, não se impõem como referência 

4. Essa condição com:sponde parcialmenle ao que Kuhn (1978) definiu corno ciência nOrnJal. 



na especificação de relações do organismo como 
um todo com o mundo a sua volta. 

• a autonomia do recorte analítico-comportamental 
diante dos fatos biológicos/fisiológicos: eventos 
ou condições anátomo-fisiológica, são interde
pendentes de eventos comportamentais; niío se 
pode falar de Ullla autonomia dos dois conjuntos 
de fenômenos. Enquanto nível de análise. porém, 
fisiologia e análise do comportamento são inde
pendentes e complementares na abordagem do 
fenômeno comportamental. Na medida que as 
variáveis internas ao organismo não definem as 
rdações comportamentais. sua especificnção não 
é indispensável para a identificação e produção do 
comportamento. 

• os limites do controle do comportamento por 
eventos internos/fisiológicos: os processos atra
vés dos quais eventos internos podem vir a parti
cipar do controle discriminativo de respostas 
verbais envolvem componentes públicos. sendo 
apenas parcial e circunstancial o controle por 
evento privado 

• o comportamento privado como comportamento 
do organismo como um todo: mesmo no caso de 
comportamentos encobertos. a resposta do orga
nismo é uma resposta do organislllo como um 
todo, c não de sua(s) partc(s). O apelo ao sistema 
nervoso celllral, comum a algumas teorias eogniti
vistas/mentalistas. COlTesponde a transitar para o 
domínio da (ncuro)fisiologia, e permanecer sem 
uma explicação para o fenômeno comportamental 
do organismo como um todo. 

• a distinção entre localização, acesso, contato e 
conhecimento: localização. acesso. contato e 
conhecimento dizem respeito a a~pcctos diferen
ciados do fenômeno comportamenlal privado. A 
localização interna dc um evento pode envolver 
um contato especial parn o sujeito. mas ao qual 
estará associada uma restrição no accsso e a 
impossibilidade de conhecimento pleno. 

• a preservação do rccorte analítico-comporta
mental em situação dc análisc aplicada do com
portamento: o reeorte analitico-<:omportamental 
representa não apenas um modelo interpretativo e 
de investigação experimental, mas também uma 
possibilidade consistente de delimitação da inter· 
venção do psieólogo. 
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o trabalho de Tourinho c cols. (2000), tipica

mente coneeitual. envolve um componente hi stórico. 

imposto pela necessidade de ~tentar para mudanças 

na argumentação skinneriana sobre a autonomia do 

recorte analitico-comportamental. na medida que 

explicações (neuro)fisiológicas para o comporta

mento vão deixando de ser especulativas e vão 

baseando sua legitimidade em estudos empírico

experimentais. Também lIai se sugerindo um compo

nente filosólico-epistemológico quando se observa 

que a instrumentalidade vai sendo empregada como 

critério na demarcação de fronteiras entre análise do 

comportamento e fisiologia (este aspecto da análise 

sugere a pertinência de um estudo sobre os modos 

como Skinner e outros analistas do comportamento 

apropriam-se do critério instrumental de verdade e 

validação de explicações, sistematizado por William 

James no inicio deste século - cf. Tourinho. 1999). 

Uma elaboração dos eventos privados que 

equacione a referência à Fisiologia incide direta

mente sobre a investigação cmpírica rclativa ao 

tema. por exemplo ao prover uma referência para a 

avaliaç:"lo da consistência teórica de terapeutas anali

tico-comportamcntais. ao lidarcm com eventos 

privados. Tambt:m a possibilidade do analista do 

comportamento confinar-se a relações comporta

mentais será importante para avaliar modelos de 

intervenção clinica, dada a ênfase com que trata

mentos fannacol6gieos são sugeridos contempom

neamente na litcratura psicológica e na midia em 

geral. Adicionalmente, a análise pode s.:r útil para a 

discuss:"lo de modelos topográficos dc avaliação e 

diagnóstico clinicos. predominantes na literatura 

psicológica e psiquiátrica. e cuja maior expressão na 
atualidade é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos 

Transtornos Mentais - DSM-IV (cf. Cavalcante e 

Tourinho. 1998). 

O estudo de Martins (1999) consistiu de uma 

deserição de verbalizações sobre eventos privados, 

de terapeutas e clientes, em scssões de terapia anali

tico-comportamental. Foram analisados dados dc 

três atendimentos (quatro sessões de cada) e dentre 

os principais rl'Sultados pode-se d.:stacar: 
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• verbalizações que abordam eventos privados são 

bastante freqüentcscrn sessões de terapia analí
tico-comportamental , mais no caso dos clientes 
(acima d~ 30% ",m clientes adultos escolarinldos) 
doque doslcrapculas (12% a 20"10). 

• verbalizações de terapeutas e clientes são mais 
frcqücntcmcntc precedidas e sucedidas por verba
lizações do interlocutor que não abordam eventos 
privados. 

• dentre as verbalizações dos terapeutas, as mais 
freqüentes são as correspondentes à função de 
investigação de eventos privados. 

• raramente as indagações sobre eventos privados 
dizem respeito a condições fisiológicas dos 
clienh:s. 

Além de retratar de modo original c I:uidadoso 

a intervenção de terapeutas estagiários com respeito 

~ eventos privados, o estudo de Martins (1999) 

apresenta dados importantes para uma discussão 

conccitual. A alta freqüência de verbalizações que 

abordam eventos privados, associada â baixa fre

qüência de referêndas a relações comportamentais 

neste contexto sugere que as contingênci3s sociais 

têm favorecido descrições de eventos privados mais 

predsas do que descrições de rel3ções comporta

mentais. Talvez isso explique a predominiincia,para 

osterapeutas,deverbalizaçõcscomfunçãodeinves

tigação,na referência a eventos privados. Por outro 

lado. a baixa freqüência de vcrbaliwçõcs antecedi

das e/ou sucedidas por verbalizações do interlocutor 

quc também abordem eventos privados (mais 

freqüentemente as verb31izações que abordavam 
cventosprivados foram antecedidase/ou sucedidas 

por verbalizações que abordavam cveIHos públicos) 

sugere que a fundonalidade de verbalizaçõcs sobre 

eventosprivadosestácondicionadaporvariáveisque 

freqüenlt:mente não têm como base ocorrências 

internas e/ou pessoais do individuo. Estes são dados 

importantes t3nto para uma discussão da interpre

t3Ç1l0 skinneriana dos eventos privados, como pam li 

avaliação de modelos de intervenção baseados na 

referência a sentimentos e pensamentos (como a 

Terapia de Aceitação e Compromisso, proposta 

E.l.llIrilll 

pelos bchaviorislas contcxtualistas-cf. Cavalcante, 

1999). 

A dissertação de Cavalcante (1999) examinou 

criticamente as propostas que vêm sendo apresen

tadas por autores autodenominados bchavioristas 

contextualistas, com vistas â rcdefinição da terapia 

analíüco-comportament3l em bases consistentes 

eom a filosofia hehaviorista radica l e os principios 

derivados da pesquis3 n~ 3nálise experimental d~ 

comportamento. Como parte do trabalho, Cavalcante 

(1999)revisou a noção de análise funcional, tal como 

aparece em trabalhos bchaviorista~ radicais e em 

debates sobre a terapia comportamenta!. Propôs, 

entãO,qucumaaplicaçãodaanáliscfuncionalbasea

da no bchaviorismo radical estaria regulada pelos 

seguintes princípios: 

• selecionismo como modelo causal e funçiona
lismo como princípio de análise; a rejeição de 
modelos estrutural istas e mecanicistas de causali
dade,emfavordeumainterpretaçiíofuncion~lista 

original e do reconhecimcnto da complexidade 
dos proccssosdc detemlinação do comportamento 
humano 

• externalismocomo rccorte de análise: interpre
tação do comportamcnto eomo relação do orga
nismo como um lodo com o ambiente que lhe é 
externo, associado ao interesse pelos eventos 
privados,reconhecidll sua natureZll também re la
ciona!. 

• complexidade, variabilidade e caráter idiossin
cTático das relações comportamentais: reconheci
mentodavariabilidadeepluralidadedasrelações 
eomportamentais resultantes de processos com
plexos de detenninação e caráter ideográficoda 
análise funcionlll pcrtincme. 

• critériopragmátieonadcfiniçãodoniveldcintcr
vcnção: análise funcional que oricnta a inter
venção como regulada pelo interesse na solução 
de problemas comportamentais concretos. 

• distinçãoentreoa1canccdaavaliaçãoeoa1cance 
da intervenção: nccessidade de difercnciação do 
lIlcanceda análise funcional na etapa de avaliação 
e na construç~o de hipóteses e na etapa de inter
venç~oparaasoluçãodcproblcmas. 



Embora volt~da pan. a discussão de modelos 

de intervenção elinica, a analise de Cavalcante 

(1999) requereu um exame de compromissos episte

mológicos de Skinner, espeçialmente sua relação 

com o pragmatismo. Associado a isso, a discussão 

sobre os usos elínicos da analise funcional só fo i 

possfvel a partir de um .:xame (nmplamente ampa

rado no trabalho de Michellello, 1997) das diferentes 

versões de funcionalismo e de analise funcional 

presentes no behaviorismo radical skinneriano. Os 

resultados do trabalho, por outro lado, estarão orien

tando novos estudos empirieos sobre a intervenção 

de terapeutas analítico-comportamentais com respeito 

a eventos privados, buscando idcntificar a compati

bil idadc das análises funcionais produzidas nesse 

contexto com o behaviurismo radical skinneriano. 

Sintetizando, os três eSlUdos eorrespondem a 

esforços que, partindo de questões diversas, articu

lados corn diferentes literaturas do campo analítico

comportamental e pautados por diferentes procedi

mentos metodológicos, visam elaborar um quadro 

consistente para o lratamento de uma mesma proble

mática: eventos privados. A interdependência e 

complementaridade entre os trabalhos dificilmente 

constituem algo particular da temática considerada; 

mais provavelmente, s.iío canlctefÍsticas partilhadas 

com trabalhos ,oltados para oulrOS problemas. 

Porquefalardeestudoshistórico·conceituais? 

Uma vez que se concorde com a relevância 

dos estudos histórico-conceituais (ou históricos. ou 

conceituais) para o desenvulvimento da ciência do 
comportamento wmo um todo, pode-se indagar: o 

qu~ significa discutir essa importância no momento 

atual'? Considerando que falar de significado é falar 

de contingências de reforçamento sob controle das 

quais a resposta sob análise ocorre, o que pode estar 

controlando a proposição, a aceitação e a promoção 

de debates sobre o assunto? Um conjunto amplo de 

variáveis precisaria ser levado em conta para que 

uma resposta razoável pudesse ser 3lcançada. De 

todo modo, alguns indicadores importantes relativos 
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à atenção que os estudos conceituais vêm recebendo 

podem ser aqui abordados: 

I. Diferente do que ocorre com outros comunidades 
"psioológic3~", entre os analistas do comportamento 
a proporção de pesquisadores dedicados ao trabalho 
conceitual é pequena. Uma parte COllsíderave! é de
dicada apenas li. pesquisa empírica, frcqüemcmt:ntc 
sem desempenhar o papel de interlocutora para Im

balhos teóricos. Problema semelhante ocorreu com 
relação à área aplicada, com características próprias, 
relativas ã dificuldade de cumprimento de preceitos 
metodológicos na situação de intervençao, tendo re
sultado no afastamento de muitos daqueles que 
trabalham com análise aplicada, que foram buscar 
interlocutores em outros ambientes. Na área COItcei
tual, entretanto, oproblemaparece atuahnentecami
nhar no sentido contrário. 

2. Os trabalhos conceituais parecem estar ganhando 
maior repercussão no ambiente acadêmico e pro
fissional da análise do eomponamento. Alguns 
indicadores nesta direção são encontrados nos 
periódicos (por exemplo, seções especiais do Tlle 
Behal'ior Ana/yst e JOllrnal uf the Experimental 
Anafysis ofBellm'ior) e publicações em livro, assim 
como em congressos (por exemplo, a programação 
dos congressos da Associação Brasilcira de Psico
terapia e Medicina Comportamelllal). 

3. Se é verdade que há um interesse crescente por 
trabalhos conceituais, é poSSível que seja dC«lrrente 
do fato daquclcs estudos estarem contribuindo para 
a sobrevivência da análise do comportamento 
como sistema cultural. Neste caso, é possível que a 
função esteja sendo alcançada por dois motivos: (a) 
estudos conceituais freqüememcnte criam/definem 
possibilidades de interlocupo com outras aborda
gens/ciências, o que pmpicia maior conhecimento.' 
divulgação da abordagem; e (b) estudos coneeiruais 
estão sendo desenvolvidos no contexto de relações 
mais estreitas com as áreas de aplicação c de estudos 
empiricos, gerando novas referências a partir das 
quais trabalhos originais e relevantes podem ser 
reali7.ado$ 

Em qualquer circunstância, parece que o desa

fio principal colocado aos analistas do comportamento 

é o de promover uma integração crescente entre traba

lhos conceituais, trabalhos empíricos c aplicações da 

análise do comportamento; basicamente, porque o 

avanço de cada área de produção depende do contato 
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Ç0111 as demai~ - e também porque a integração talvez 

seja importante para a sobrevivência da analise do com
ponamento como sistema cultural. 
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