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Tourinho (2003) define a Análise do Comportamento, seja esta experimental,
conceitual e/ou aplicada, como um sistema psicológico que tem seus princípios básicos1
fundamentados pela filosofia do Behaviorismo Radical. Tal sistema tem o comportamento
humano como seu principal objeto de investigação. O estudo do comportamento humano
como objeto da ciência Psicológica foi discutido por J. B. Watson (1879-1958) ao criticar as
suposições sobre a origem dos traços mentais e a existência da consciência em animais
realizada pela Psicologia Comparativa. Watson é fundador da corrente filosófica apresentada
como Behaviorismo; por meio das ideias propostas pela Psicologia Objetiva e o mecanicismo,
criticou a introspecção e analogia (realizada entre homem e animal pela Psicologia
Comparativa para observação de traços mentais) como métodos científicos (Baum, 2006). Em
1913, publicou o artigo Psychology as the Behaviorist Views It (A Psicologia tal como a vê
um Behaviorista), o qual se tornou o manifesto da corrente (Skinner, 2006). A corrente
behaviorista trouxe aspectos importantes ao cenário Psicológico ao discutir os métodos
científicos utilizados na área, além de princípios básicos relevantes para compreensão e
aplicação a diferentes contextos de atuação, entre estes, a Educação. A partir da possibilidade
de aplicação dos princípios da Análise do Comportamento ao campo da Educação, o presente
trabalho apresentou como objetivo de pesquisa compreender os aspectos teóricos envolvidos
no Behaviorismo proposto por Watson e no Behaviorismo Radical sistematizado por B. F.
Skinner (1904-1990), a fim de aclarar as unidades teóricas presentes nas correntes, assim
como possíveis embates observados na análise do seu objeto de estudo, o comportamento
humano. A motivação para a realização desta pesquisa surgiu a partir do contato com críticas
ao aporte teórico da Análise do Comportamento, voltadas a compreensão e aplicação desse
sistema psicológico à formação humana. Tais críticas estão relacionadas, muitas vezes, à
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Entre os princípios básicos da Análise do Comportamento, estão o comportamento operante, as contingências
de reforço e o modelo de causalidade de seleção pelas consequências, os quais podem ser aplicados a diferentes
contextos de atuação.
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utilização do método de investigação experimental nas pesquisas da área. Os diferentes
campos de aplicação do Behaviorismo, como a Análise do Comportamento aplicada, acabam
sendo associados à Análise Experimental, distanciando de forma incorreta a área, de estudos
que envolvam questões como subjetividade ou emoções, já que todo objeto de estudo de suas
pesquisas necessitaria passar por um método experimental (Tourinho, 2003). Gomide e
Weber (2001) associam estas avaliações à incompreensão e ausência de conhecimento de
muitos teóricos sobre Skinner, sendo este avaliado por meio dos mesmos pressupostos
teóricos elencados na relação Estímulo-Resposta proposta por Watson, não sendo considerado
nem mesmo o próprio desenvolvimento na obra de Skinner, apontado nas análises de
Micheletto (1994). Este cenário contribuiu para que o problema de pesquisa fosse elaborado.
A partir do grande interesse pelo processo de aprendizagem e desenvolvimento humano, da
compreensão do indivíduo em interação constante com seu ambiente (Skinner, 2007), buscouse apontar as proximidades e distanciamentos teóricos entre os dois principais autores da
corrente behaviorista, Watson e Skinner, a fim de possibilitar reflexões sobre a compreensão
de comportamento proposta pelo Behaviorismo Radical e as contribuições desta abordagem a
Psicologia Educacional e Escolar. Entre os autores utilizados nesta análise, estão as obras de
Gomide e Weber (2001), Schultz e Schultz (2002), Baum (2006), Skinner (2006) e Strapasson
(2012). A aprendizagem e o desenvolvimento humano, sejam em sua perspectiva individual
ou coletiva configuram-se, a partir da visão deste trabalho, num dos processos mais
complexos e desafiadores para investigação. Deste modo, compreender com clareza a
concepção que guiará uma leitura e aspectos metodológicos envolvidos na análise dos dados
torna-se premissa fundamental a qualquer pesquisador da área, da mesma forma, ao crítico
que objetiva a construção e reconstrução de conhecimentos. Schultz e Schultz (2002) em seu
trabalho História da Psicologia Moderna ressaltam que ao lançar as bases do
comportamentalismo, Watson buscava a construção de uma ciência objetiva do
comportamento; o Behaviorismo focaria apenas no comportamento que pudesse ser
diretamente observado. A finalidade de Watson não era propor uma nova ciência psicológica,
mas, tornar o estudo do comportamento o novo objetivo da Psicologia (Skinner, 2006). Para o
autor, compreender a consciência enquanto objeto de investigação na área era responsável
pela escolha de métodos de pesquisa não confiáveis, dificultando a transformação de ideias antes apenas no campo filosófico - em ciência (Baum, 2006). Skinner (2006) discorre sobre
Watson ter explorado elementos importantes ao estudo do comportamento, como os reflexos e
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reflexos condicionados2; onde todo comportamento deve ser compreendido como fruto da
relação Estímulo-Resposta, representada pelo paradigma S-R. A classificação do
Behaviorismo fundado por Watson tem levado pesquisadores a estudarem suas bases
filosóficas e apontarem diferentes justificativas para à avaliação deste enquanto clássico ou/e
metodológico. Segundo Strapasson (2012) a classificação mais frequente na história do
Behaviorismo para Watson é a de Clássico. Ainda que classificado na literatura brasileira
como precursor do Behaviorismo Metodológico, avaliar as ideias de Watson relacionadas a
esta corrente implica afirmar que este aceitaria a existência da consciência, uma vez que a
denominação Behaviorismo Metodológico está relacionada, na literatura, às teorias que
concordam com a existência da experiência consciente, mas, apenas a investigação do que é
diretamente observado pode originar conhecimentos válidos cientificamente para a
Psicologia. O próprio manifesto watsoniano permite observar, como pondera Strapasson, o
cuidado de Watson ao descrever o que realmente seria uma ciência do comportamento,
negando quaisquer termos mentalistas que pudessem conduzir à afirmação da consciência.
Gomide e Weber (2001) classificam o behaviorismo em três tipos: Behaviorismo Clássico,
Behaviorismo Metodológico e Behaviorismo Analítico, Radical ou Linguístico. Watson é
apontado como principal fundador do Behaviorismo Clássico; defensor do estudo do
comportamento

observável
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único
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de

se

produzir

conhecimentos

cientificamente válidos, nega a existência dos traços mentais. Como behavioristas
metodológicos estão os estudiosos E. G. Boring, S. S. Stevens e K. Spence; devido à
preocupação com os métodos de estudo e a possibilidade de avaliarem-se apenas os
comportamentos manifestos, a existência dos traços mentais é considerada, mas excluída das
análises realizadas. Em contrapartida, Skinner é apontado como principal representante do
Behaviorismo Radical. As propostas sistematizadas por esta corrente diferenciam-se dos
outros behaviorismos ao se preocupar com a revisão e conceitos utilizados na Psicologia e
restaurar a introspecção e o autoconhecimento como métodos importantes para auxiliar o
indivíduo a analisar seus comportamentos privados (Gomide & Weber, 2001). Skinner,
portanto, não desconsidera a existência de comportamentos não observáveis, como
elucidavam o Behaviorismo Clássico e Metodológico. Esclarece que as emoções não devem
2

I. P. Pavlov (1849-1936) realizou experimentos para avaliar os reflexos, importante para o movimento que seria
conhecido como Behaviorismo; utilizou o termo Reflexo Condicional para identificar o processo de
aprendizagem. Após uma série de pareamentos, um estímulo que antes era neutro pode induzir uma ação,
aumentando-se a probabilidade de frequência desta na presença do estímulo (Baum, 2006).
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ser a explicação do comportamento humano, visto que são também comportamentos e devem
ter investigadas suas próprias explicações. O Behaviorismo Radical diferencia os eventos
públicos e privados, estando os últimos relacionados aos comportamentos observáveis apenas
por quem se comporta e possíveis de serem estudados pela Psicologia, ainda que não
observados pelos métodos apresentados por Watson e pelo Behaviorismo Metodológico
(Moreira & Medeiros, 2007). A introspecção será restaurada como forma de questionamento
sobre o que realmente é possível observar sobre os comportamentos privados, a fim de
auxiliar o profissional da área na reflexão e análise da natureza das emoções. Num caminho
oposto ao mentalismo que buscava as explicações dentro do organismo que se comporta, o
Behaviorismo Radical buscará a explicação na análise das variáveis e história ambiental do
sujeito. A partir de variações na história comportamental do indivíduo, o condicionamento
operante3 irá atuar selecionando comportamentos mais adequados aos diferentes ambientes,
contribuindo para a elaboração e manutenção de um repertório comportamental do sujeito. O
modelo de seleção por consequências fará que ao longo da história de vida do sujeito,
respostas reforçadas tornem-se mais prováveis que respostas punidas ou não reforçadas. Desta
forma, o comportamento emitido em tais contextos é modelado e reelaborado de acordo com
as contingências (Zanotto, 2000 & Baum, 2006). A breve revisão teórica permitiu observar
que a Análise do Comportamento contribui para os contextos de aplicação da ciência
psicológica, entre estes, a Educação, e que se embasa na filosofia do Behaviorismo Radical e,
portanto, deve ter seus pressupostos analisados a partir da compreensão dos princípios básicos
discutidos por Skinner e não nos fundamentos propostos por Watson e pelos behavioristas
metodológicos. Por meio da compreensão do comportamento humano a partir da relação com
as consequências produzidas no ambiente, espera-se possibilitar maior aclaramento de
pesquisadores ao avaliarem a aplicação dos princípios básicos em Análise do Comportamento
e Educação. Ainda que os estudos realizados por Skinner não tivessem como objetivo
principal de análise o campo educacional, Zanotto (2000) defende que as contribuições
advindas de suas pesquisas podem colaborar, com relevância, para maior sucesso na relação
ensino-aprendizagem.
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Quando as consequências de um comportamento agem sobre o organismo, alteram a probabilidade de este
comportamento ocorrer novamente. Tais consequências podem ser definidas como reforços, fortalecem o
comportamento que as produziu, ou eventos punidores, suprimem a probabilidade futura do comportamento
(Baum, 2006 & Skinner, 2003, 2006).
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