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Sobre a ABPMC

A Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC) 
é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1991, e tem por 
objetivos: (a) Promover, na sociedade, a Análise do Comportamento como 
área de conhecimento e como campo de atuação profissional por meio 
de sua divulgação e de procedimentos para o contínuo aperfeiçoamento 
da área; e (b) Criar condições para o aperfeiçoamento do conhecimento 
científico relacionado com análise do comportamento, de seus processos 
de produção e de uso por parte dos analistas de comportamento no Brasil, 
por meio de avaliação e crítica sistemáticas. 

A ABPMC é constituída por pesquisadores, professores, profissionais que 
trabalham com Análise do Comportamento em suas diferentes dimensões 
– pesquisa básica, aplicada, conceitual e prestação de serviços – além de 
estudantes de psicologia, medicina comportamental e de outras disciplinas 
relacionadas ao comportamento humano. Atualmente congrega mais de 
1.500 sócios distribuídos pela maioria dos estados brasileiros.

Entre as principais atividades da ABPMC está o Encontro Brasileiro de 
Psicologia e Medicina Comportamental, realizado anualmente. É consi-
derado o maior fórum brasileiro de Análise do Comportamento e um dos 
maiores do mundo. A ABPMC também mantém uma série de publicações 
científicas: Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva 
(RBTCC), série Comportamento em Foco (continuação da série Sobre 
Comportamento e Cognição), ambas disponíveis online gratuitamente e 
bem avaliadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes). A ABPMC também contribui com outras instituições 
científicas, como Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
e a Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP).

Outra atividade de grande importância realizada pela ABPMC é o processo 
de acreditação de analistas do comportamento no país. Esta ação visa 
atender uma demanda da comunidade, que apresentou a necessidade de 
monitorar a qualidade da prática do analista do comportamento brasileiro, 
favorecendo a escolha, pela comunidade, de profissionais qualificados 
para o exercício profissional nos diversos campos de atuação em Análise 
do Comportamento.

Saiba mais sobre a ABPMC em www.abpmc.org.br

http://www.abpmc.org.br/
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Sobre a coleção Comportamento em Foco

Em 1997 a ABPMC iniciou a publicação da série Sobre Comportamento e 
Cognição, que teve importante papel na disseminação do conhecimento 
produzido em Análise do Comportamento no Brasil. Após 16 anos de pu-
blicação da série, a ABPMC mudou seu formato, de impresso para digital 
e, em 2012, renomeou a série como Comportamento em Foco. 

O objetivo principal da coleção Comportamento em Foco é disseminar o 
conhecimento produzido pela comunidade de analistas do comportamento 
no Brasil, por meio de coletâneas constituídas pelos trabalhos apresentados 
nos encontros anuais da ABPMC sob forma de palestras, mesas redondas, 
simpósios, sessões coordenadas, minicursos e sessões primeiros passos. 
Também é objetivo contribuir na formação científica dos estudantes e pro-
fissionais da área, por meio da avaliação das produções escritas dos autores.

Cada volume é constituído por um conjunto de artigos com temas em 
comum, visando melhorar a experiência de leitura e ampliar o acesso 
dos diferentes volumes temáticos aos diferentes segmentos da sociedade 
que possam se beneficiar do acesso a esse conhecimento. Os capítulos 
que constituem a coleção passaram pela revisão de pareceristas ad-hoc 
convidados em processo de duplo-cego.

Os livros digitais de cada volume estão disponibilizados gratuitamente 
no site da ABPMC: www.abpmc.org.br

http://www.abpmc.org.br 


Sobre os autores deste volume

Candido V. B. B. Pessôa
Administrador de Empresas formado pela FGV/SP, Mestre em Psicologia 
Experimental: Análise do Comportamento pela PUC/SP e Doutor em 
Ciências (Psicologia Experimental) pela USP/SP. É professor no Programa 
de Mestrado Profissional da Associação Paradigma Centro de Ciências 
e Tecnologia do Comportamento e desenvolve pesquisas em Análise do 
Comportamento Aplicada às organizações, à sustentabilidade e à leitura 
e movimento dos olhos.

César Antonio Alves da Rocha
Graduado em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), 
Especialista em História e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual 
de Londrina (UEL) e Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). Atualmente é doutorando em Psicologia pela Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), com período de estágio na Duke University 
(Durham, Carolina do Norte, EUA), e desenvolve pesquisa sobre filosofia 
da análise do comportamento e planejamento cultural.

Fernanda Castanho Calixto
Psicóloga, Mestre em Análise do Comportamento pela Universidade 
Estadual de Londrina, Doutora em Psicologia pela Universidade Federal 
de São Carlos e Pós-Doutoranda em Psicologia pelo Centro Paradigma 
de Ciências do Comportamento e Universidade Federal de São Carlos. 
Desenvolve atividade de ensino e pesquisa nos temas de comportamento 
de escolha, autocontrole, transtornos do impulso, abuso de substâncias 
e transtornos de personalidade.

Gabrielle Krystine Virgnínia Rodrigues Silva
Graduanda em Psicologia pela Universidade de Brasília (UnB). É bol-
sista no Programa de Iniciação Científica do Decanato de Pesquisa e 
Pós-graduação da UnB e filiada ao Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica do Ensino Médio fomentado pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.



João Claudio Todorov
Psicólogo (CRP 01/0009), Analista do Comportamento (ABPMC 2015), 
PhD em Psicologia pela Arizona State University (1969). Atualmente é 
Professor Emérito e Pesquisador Voluntário da Universidade de Brasília, 
no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Comportamento, super-
visionando alunos no doutorado, mestrado e no programa de iniciação 
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Apresentação

É seguro dizer que o interesse por questões sociais e culturais sempre 
esteve presente na análise do comportamento. Inevitável não recorrer a 
B. F. Skinner para sustentar essa afirmativa: seu segundo livro, publicado 
em 1948, foi Walden Two, novela que descreve uma comunidade planejada 
a partir de princípios analítico-comportamentais (primariamente relati-
vos à seleção operante). Parte considerável de seu terceiro livro, Science 
and Human Behavior, este publicado em 1953, foi dedicada à definição e 
interpretação do comportamento social e de suas variáveis de controle, 
particularmente relativas às agências controladoras. Se medida pela fre-
quência de publicações sobre o tema, talvez seja cabível argumentar que 
o interesse de Skinner por questões sociais e culturais se tornou ainda 
maior ao longo de sua carreira: Beyond Freedom and Dignity (publicado 
em 1971), e a coletânea de textos Reflections on Behaviorism and Society 
(publicado em 1978) são apenas outros dois exemplos manifestos de 
obras dedicadas a questões sociais e culturais.

Para além de Skinner (afinal, a análise do comportamento é maior que um 
de seus autores, mesmo sendo ele o principal), a existência do periódico 
Behaviorists for Social Action (1978-1985), que depois se tornou Behavior 
Analysis and Social Action (1987-1989), para se firmar atualmente como 
Behavior and Social Issues, é mais um indício de que a comunidade analí-
tico-comportamental (ao menos parte dela) tem se dedicado à pesquisa 
social / cultural, seja ela teórica, experimental ou aplicada. Ademais, a 
recente adição do referido Behavior and Social Issues ao leque de jornais da 
ABAI – Association for Behavior Analysis International (do qual fazem parte 
The Analysis of Verbal Behavior, Behavior Analysis in Practice, Perspectives on 
Behavior Science [antigo The Behavior Analyst], e The Psychological Record), 
pode ser interpretada como um efeito da crescente importância e reco-
nhecimento dessa área de pesquisa.



No Brasil, podemos rastrear (sem pretensões de realizar pesquisa histórica 
ou historiográfica) tal interesse retrocedendo pelo menos até a década de 
1980 com os trabalhos de João Claudio Todorov, Maria Amália Andery, e 
Celso Pereira Sá, ainda que a produção do último tenha, até recentemente, 
estabelecido pouco controle sobre o comportamento dos analistas do com-
portamento. Em adendo, a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina 
Comportamental consolidou a relevância do social e do cultural como 
campos de pesquisa nos temas norteadores de seus encontros anuais1:

2011 – Comportamento humano para um desenvolvimento sustentável;

2012 – Interatividade: Avanço da ciência para o desenvolvimento sustentável;

2013 – Expandir a ciência e fortalecer a profissão para um desenvolvi-
mento social sustentável;

2014 – Avançando na pesquisa e intervenção para promover a saúde e a 
sustentabilidade;

2015 – Ciência do comportamento para a construção de um futuro 
sustentável;

2016 – Ciência, comportamento e cultura para o desenvolvimento 
sustentável;

2017 – Ciências do comportamento, políticas públicas e justiça social;

2018 – Ciências do comportamento, políticas públicas e justiça social.

A consistente centralidade temática em oito anos de eventos da ABPMC 
reitera não só a importância dos referidos campos de pesquisa, mas 
também carrega em si o compromisso da análise do comportamento 
como ferramenta de transformação social. 

1 A atribuição de temas aos encontros foi prática iniciada em 2011.



Nada mais natural, a quem está atento às contingências sociais selecio-
nadoras das práticas de pesquisa, intervenção e planejamento social / 
cultural em nossa comunidade (descritas aqui de forma rasa, seletiva e, 
portanto, incompleta), que um de seus efeitos seja a publicação de volume 
da coleção Comportamento em Foco dedicado exclusivamente a trabalhos 
sobre práticas sociais, culturais e políticas públicas.

O presente volume inclui trabalhos apresentados no XXV Encontro 
Brasileiro de Psicologia e Medicina Comportamental, ocorrido em 2016 
na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, estando entre eles apresentações 
que fizeram parte do simpósio Contingências Sociais para a Sustentabilidade, 
organizado por João Claudio Todorov e Camila Muchon de Melo, outro 
esforço que legitima a importância crescente dada ao tema em nossa área.

Os capítulos que compõem este volume podem ser divididos em dois 
tipos e foram aqui organizados enquanto tais. O primeiro tipo abrange 
pesquisas teórico-conceituais, já o segundo trata de interpretações de 
fenômenos sociais e culturais a partir de perspectiva comportamentalista.

Iniciando o volume, temos o capítulo de Kester Carrara, Análise 
Comportamental da Cultura e políticas públicas: trilhas recentes, obstáculos e 
perspectivas, no qual o autor reflete sobre a viabilidade das contribuições 
que a análise do comportamento pode oferecer no campo das políti-
cas públicas, configurando, portanto, um começo apropriado para este 
volume. Em seguida, somos apresentados ao paternalismo libertário e 
aos inevitáveis desdobramentos éticos do planejamento social / cultural 
no capítulo Comportamento, escolha e políticas públicas: intersecções entre 
paternalismo libertário e planejamento cultural, de César Antonio Alves da 
Rocha e Fernanda Castanho Calixto. Continuando com os capítulos teó-
ricos, em Grupos, indivíduos e planejamento cultural: especulações conceituais 
sobre os “níveis” de análise, Kester Carrara discorre sobre a unidade de 
análise e o status do grupo no processo de seleção de práticas sociais / 
culturais, dois tópicos sobre os quais ainda há divergências na análise 
comportamental da cultura.



Estabelecendo uma ponte entre os capítulos teóricos e interpre-
tativos, temos em Altruísmo, preservação e conservação ambiental: 
contribuições para uma aventura contingencialista, novamente com Kester 
Carrara, uma análise dos projetos de planejamento cultural que visam 
instalar práticas culturais de preservação ou conservação ambiental à 
luz da noção comportamentalista de altruísmo. Já no capítulo Práticas 
culturais e políticas públicas: análise de contingências em programas governa-
mentais, Jonathan Melo de Oliveira e João Claudio Todorov analisam as 
contingências, metacontingências e macrocontingências presentes em 
quatro políticas públicas brasileiras: Bolsa Família, ProJovem, ProUni e 
Bolsa Atleta. Também utilizando-se dos conceitos de metacontingência 
e macrocontingências, Laércia Abreu Vasconcelos, Mayana Borges da 
Cunha, Maressa Priscila Negrão Cardoso Braga, Miriã Cristina da Silva 
Carvalho, Gabrielle Krystine Virgnínia Rodrigues Silva, Manuella R. Porto 
Pires, e Juliana Silva de Deus analisam as primeiras redes de colaboração 
na investigação do vírus zika e sua relação com microcefalia em bebês, 
envolvendo médicos da região Norte-Nordeste do Brasil em capítulo 
intitulado Epidemia de vírus zika no Brasil-2015: primeiras metacontingências 
de investigação no Norte-Nordeste. Partindo de base conceitual equivalente, 
Olavo de Faria Galvão interpreta algumas características do desenvolvi-
mento da pesquisa científica no Brasil sob controle de contingências de 
reforço para produtividade em seu capítulo A modelagem do comportamento 
dos pesquisadores brasileiros pelos colegiados do CNPq e CAPES.

Encerrando este volume, Candido Vinicius Bocaiuva Barsley Pessôa e 
Verônica Bender Haydu  estabelecem uma ponte entre pesquisa interpre-
tativa e qualitativa (via utilização de questionário) no capítulo Relação entre 
os trabalhos apresentados no XXV Encontro da ABPMC e os objetivos da ONU para 
o desenvolvimento sustentável, no qual são exploradas as relações entre as 
práticas pró-ambientais e práticas sustentáveis na análise do comporta-
mento e os objetivos estabelecidos pela ONU acerca dos referidos temas, 
mostrando que a análise do comportamento tem contribuído direta e in-
diretamente para que os objetivos estipulados pela ONU sejam atingidos.

Diego Zilio
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Análise Comportamental da Cultura 
e políticas públicas: trilhas recentes, 
obstáculos e perspectivas

Behavioral Analysis of Culture and public poli-
cies: recent trails, obstacles and perspectives

Resumo
Que o reconhecimento das demandas e o encaminha-
mento de soluções para os problemas sociais constitui 
empreendimento multidisciplinar é consenso. Não é 
consenso a contribuição específica de cada ciência, 
todavia cabendo à Análise do Comportamento sua 
parcela nesse compromisso, já que, lidando com a 
atuação humana nas suas relações com o mundo, 
constitui sua finalidade colaborar para a consecução 
da justiça social.  A seleção pelas consequências cons-
titui um norte central de atuação, cuja funcionalidade 
está amplamente demonstrada por pesquisas contro-
ladas. Recentemente, um crescimento considerável 
nas publicações tem atribuído importância adicional 
ao seu desenvolvimento conceitual e de instrumen-
talização tecnológica para o planejamento de práticas 
culturais, com especial ênfase nas políticas públi-
cas. Dadas tais tendências, este trabalho discute a 
viabilidade das contribuições comportamentalistas, 
esclarecendo procedimentos, obstáculos técnicos e 
dificuldades prescritivas, porém prognosticando pos-
sibilidades renovadas na busca de melhores condições 
de convivência social.

Abstract
That the recognition of demands and the forwarding 
of solutions to social problems constitutes a 
multidisciplinary enterprise is consensus. The 
specific contribution of each science is not 
consensual. However, Behavior Analysis has its 
share in this commitment, since, in dealing with 
human activity in its relations with the world, its 
purpose is to collaborate in the pursuit of social 
justice. Selection by consequences constitutes a 
central north of action, whose functionality is amply 
demonstrated by controlled research. Recently, 
considerable growth in publications has given 
additional importance to its conceptual development 
and technological instrumentation for the planning 
of cultural practices, with special emphasis on public 
policies. Given such tendencies, this paper discusses 
the feasibility of behavioralist contributions, 
clarifying procedures, technical obstacles and 
prescriptive difficulties, but predicting renewed 
possibilities in the search for better conditions of 
social coexistence.
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Lições (nada edificantes) do 
processo civilizatório
A história das civilizações está repleta de nar-
rativas sobre o insucesso humano em lidar com 
diversos tipos de ambiente, seja ele social, seja 
ele composto por todas as demais condições 
físicas (clima, geografia, recursos hídricos, 
estrutura de acesso, por exemplo). Não obs-
tante os percalços diversos, um traço ufanista 
de conquista e vitória percorre muitos textos 
que se ocupam em registrar as transforma-
ções sociais que destacam as “revoluções” 
agrícola e industrial, as guerras “frias” e as 
“quentes e sangrentas”. O que se costuma 
designar como processo evolutivo parece ser 
completamente desprovido de uma interpre-
tação progressista, no sentido de se considerar 
que a história revele uma trajetória suave e 
de avanços no estado de bem-estar social. 
A ocupação de novos territórios, para exem-
plificar, denuncia práticas violentas as quais, 
para além de equivocadas tecnologicamente, 
mostram a crueza de um retorno deletério 
para os próprios conquistadores/invasores e 
para as populações nativas e seus descentes 
no momento das “conquistas”, centenas de 
anos depois. Estão banalizados os exemplos 
da conquista e exploração dos recursos na-
turais da América Latina pelos espanhóis, 
tanto quanto a depredação da Ilha de Páscoa, 
esquecida por centenas de anos oceano aden-
tro, à mercê de múltiplos líderes movidos 
pela implausível crença de que moais cada 
vez maiores pudessem assegurar indefinida-
mente sua liderança e privilégios. Como relata 
Diamond (2005), narrando diversos episódios 
de frustração humana e suas ações contra seu 
próprio ambiente, as motivações de primeira 

hora, eivadas de crença em poder e conforto 
grandiosos e ilimitados, geraram desconforto 
e miséria para muitas gerações em diversos 
lugares do planeta. 

Apesar do prejuízo para a vida humana que 
as decisões intempestivas visando novas con-
quistas geraram, acrescidas de má gestão dos 
territórios conquistados – sobre os quais a 
ideia de exploração jamais fazia par com a de 
cuidados e manutenção saudável das riquezas 
encontradas e com o respeito aos habitan-
tes que aí já se encontravam – a depredação 
ambiental e a exploração dos semelhantes 
constituem, há milênios, o perfil do que, 
em autodenominação curiosa, chamamos de 
homo sapiens (Harari, 2017). Em todos os seg-
mentos da vida humana a ausência de plane-
jamento ou o mau planejamento têm trazido 
prejuízos irreversíveis ou que exigem novos 
investimentos econômicos e de trabalho para 
que sejam sanados seus efeitos prejudiciais 
ao chamado bem-estar social. 

Não é preciso mais voltar o olhar para a tra-
jetória histórica da humanidade para notar 
quantos e quais episódios foram os mais 
prejudiciais para o desenvolvimento social. 
O espanto com os malefícios da Segunda 
Guerra talvez possa ser equivalente ao de 
uma avaliação criteriosa de diversos outros 
acontecimentos que, mesmo não implican-
do conflitos armados, geraram legados com 
toda sorte de efeitos negativos. Os fatos da 
realidade sociopolítica atual revelam, para 
além de episódios circunstanciais, um déficit 
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generalizado do que seja um planejamento 
concebido como conceito de amplo espectro 
e necessário em praticamente todos os con-
textos da vida humana.

Planejar para quê?

Por situarmos nossa discussão no campo da 
Análise Comportamental da Cultura, que, em 
suma, equivale a Planejamento Cultural e, 
amiúde, em reorganização de contingências 
para práticas culturais, parece necessário 
que compreendamos concretamente a que 
ações estaremos propriamente nos referindo 
quando propomos planejamento ou replane-
jamento socioambiental.

Como visto, de maneira bastante resumida e 
algo simplificada, o panorama geral da his-
tória mostra que, muito provavelmente, só 
não é hoje razoavelmente confortável para 
todos a vida no planeta pelo fato de que 
algum desastrado planejamento ou a falta de 
planejamento podem ter contribuído para a 
obtenção de resultados, em termos de bem-
-estar social, de qualidade muito inferior ao 
que teria sido possível. Por certo, é possível 
argumentar em favor de uma atitude oposta, 
ou seja, em defesa de que a vida deve seguir 
seu curso “natural” ou “normal”. Mas em que 
consistiria tal atitude, se fosse possível que 
ela não contivesse qualquer ingrediente que 
representasse o que o ambiente físico-social 
(pessoas e todos os objetos e demais condi-
ções da natureza) produz em relação ao que 
organismos vivos (inclusive o ser humano) 
fazem? Provavelmente, essa atitude cega-
ria qualquer meta ou possibilidade de vida 

gregária, em favor de uma regressão infinita 
ao nomadismo que nos acompanhou tanto 
mais quanto mais caminhamos em direção 
às nossas origens. Naturalmente, é possí-
vel argumentar em favor de tal regressão, já 
que o conceito de felicidade não parece estar 
inextricavelmente ligado à vida em grupo e, 
muito menos, ao grau de “progresso”, evolu-
ção tecnológica ou, mesmo, poder econômi-
co alcançado por determinada comunidade. 
Exemplos à farta sobre que essas variáveis 
podem não ser de modo algum decisivas para 
relatar a existência de algo como felicidade 
humana podem ser encontrados em dados 
coletados por diversos pesquisadores e co-
municados por Greve (2013).

De todo modo, dada a existência da possibi-
lidade concreta de planejar – no nosso caso, 
planejar no âmbito de prover contingências 
para instalar, alterar ou eliminar compor-
tamentos – nosso primeiro passo inevitável 
parece ser o de considerar eventuais possibi-
lidades de que, com planejamento adequado, 
possamos ter algum tipo de benefício que 
valha coletivamente a pena.

De volta ao presente, parece ainda mais evi-
dente um cenário que, para além de ausência 
de planejamento, mostra uma série concate-
nada do que se poderia chamar de rascunhos 
equivocados de políticas públicas, os quais, 
por seus evidentes e previsíveis prejuízos 
para os cidadãos, chegam a constituir jus-
tificativa para o argumento de que, neste 
caso particular, teria sido melhor a ausência 
completa de planejamento.

Aproximando nossa lente ainda mais, é 
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possível vislumbrar que planejamento de 
práticas culturais, quando proposta no 
âmbito que Skinner (1953) designou agên-
cias de controle, só deveria ser concretiza-
do na medida em que contasse com uma 
(verdadeira) aprovação e legitimação por 
parte, justamente, da sociedade que elegeu 
seus agentes de controle governamental. Ou 
seja, o planejamento cultural, como veremos 
adiante, precisa passar, antes de concretiza-
do, por um processo de consulta de deman-
das sociais criteriosamente estabelecido. Isso 
se faz necessário, no mínimo, como forma 
de evitar o prosseguimento da implantação 
de políticas públicas que representem não 
mais que a visão particular – e politicamente 
interessada – de grupamentos de dirigentes 
filiados a facções ideológicas ou, no limite, 
mas nada incomum, a contar pelo exem-
plário atual de envolvidos com processos de 
corrupção por dirigir suas ações para inte-
resses meramente particulares. 

Associado à necessidade inescapável de 
sanção populacional para novas políticas que 
direta ou indiretamente a atinjam (ou seja, 
todas elas) está o fato de estarmos diante 
de um cenário de medidas autoritárias e 
inadequadas, muitas delas adotadas à re-
velia de uma consulta popular democrática. 
Disso decorre a necessidade de que o ad-
vento e a consolidação gradativa da Análise 
Comportamental da Cultura requeiram uma 
postura ético-moral clara e transparente 

sobre sua utilidade prática e sua filiação ide-
ológica a algum tipo de compromisso inde-
pendente de regimes políticos e partidários: 
a melhor definir, um compromisso com o 
bem-estar social de todos (para além das 
propostas de compromisso com meros grupos 
não legitimados como representativos da co-
letividade). Sugere-se que os compromissos 
de ação profissional dos analistas estejam 
vinculados a tais propósitos e é com essa 
preocupação de deixar muito claros os pro-
cessos de decisão para intervenção apoiados 
por demandas sociais corroboradas sempre 
por interesse social coletivo e compartilhado 
é que se construiu, no âmbito de pesquisa e 
aplicações do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em Delineamentos Culturais (GEPEDEC, na 
Unesp, campus de Bauru, SP) um instru-
mento de análise de demandas, de checklist 
de questões indispensáveis para um plane-
jamento consistente e de um fluxograma de 
ações que sugere (mas em hipótese alguma 
se pretende enquanto “receita para”) uma 
sequência de passos para projetos de inter-
venção (Carrara et al, 2013)1. Considerações 
complementares, especialmente conceituais, 
podem ser encontradas em Carrara (2015a).

Prescrição ética adequada não é uma ques-
tão simples de ser analisada e tampouco 
constitui um conceito unânime ou sequer 
consensual entre profissionais. Parecem 
nossas salvaguardas para a ação profissio-
nal, por um lado, a legislação (desde nossa 

1 Uma pesquisa relevante e, a nosso ver, contributiva para a população envolvida, intitulada “Programação e implementação de 
um delineamento cultural para o gerenciamento de resíduos sólidos”, estava em andamento quando da preparação deste manus-
crito (Hayashi, C. M., 2017). Trata-se de dissertação de mestrado orientada por Melo, C. M., no Programa de Pós-Graduação em 
Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina. A pesquisa mencionada faz uso e constitui excelente situação 
de aferição dos instrumentos aqui mencionados (Carrara et al, 2013).



20

COMPORTAMENTO 
EM FOCO VOL. 8

Kester Carrara

regulamentação federal para pesquisa com 
seres humanos, nosso código de ética do psi-
cólogo, nossa constituição federativa). No 
entanto, para além dos aspectos legais, ex-
trapolam-se questões macroanalíticas e me-
ta-analíticas que implicam uma consulta a 
aspectos filosófico-teóricos  (especialmente 
a questão da justificação racional de valores) 
que podem fazer com que nos reportemos a 
valores internacionalmente compartilhados, 
como o de dignidade humana, cravado na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(ONU, 1948), incidentalmente lembrando que 
mesmo esse documento mundialmente re-
conhecido, tendo sido votado em 10/8/1948, 
teve 48 votos a favor, nenhum contra, porém, 
ainda 8 abstenções. Para aprofundar aspectos 
das prescrições éticas, dos valores de sobre-
vivência da cultura, do indivíduo e da espécie 
no âmbito do planejamento cultural, suge-
re-se considerar uma literatura brasileira 
competente e coerente e que trata cuidadosa 
e criteriosamente de questões tão delicadas: 
Abib (2001, 2002, 2010); Dittrich (2004, 
2008a, 2008b, 2010, 2016a, 2016b); Dittrich 
e Abib (2004); Dittrich, Todorov,  Martone, 
Lé Sénéchal-Machado (2013); Melo e Castro 
(2015); Melo, Castro e de Rose (2015); Melo 
e De Rose (2012).

Planejar como?

O planejamento enquanto possibilida-
de parece estar razoavelmente justificado. 
Trata-se de ser possível instalar e manter 
práticas culturais que a um só tempo – res-
peitando as demandas sociais, a viabilidade 
tecnológica e critérios éticos devidamente 

legitimados – sejam efetivas para a conso-
lidação de algum estado de bem-estar social 
acordado e respeitem a preservação e con-
servação de recursos naturais básicos para 
as gerações vindouras.

O planejamento cultural, porém, requer, para 
além de cuidados éticos, certo domínio ins-
trumental de recursos para sua efetividade. 
Como já detalhado em Carrara et al (2013), 
uma série de perguntas deve ser feita sobre 
o contexto onde a intervenção vai ser reali-
zada. É imprescindível levar em conta, por 
exemplo, quais os eventos reforçadores dis-
poníveis para instalação de certo repertório 
novo (se for o caso, já que pode tratar-se de 
mudança em padrões de repertórios vigentes 
ou pode tratar-se de eliminação de padrões 
de práticas culturais que não estão sendo 
eficientes). É igualmente necessário observar 
se não se trata de alguma demanda dirigi-
da (mobilizada, por exemplo, por políticos 
que, embora apontem benefícios para uma 
população específica, querem, de fato, con-
seguir outros subprodutos comportamentais 
dessa população; ou, mesmo, pode se tratar 
de uma situação onde militantes políticos 
financiados possam ser instados a se mobi-
lizar por alguma mudança de práticas cultu-
rais). Dezenas de outras questões podem ser 
acompanhadas no checklist disponibilizado 
nessa publicação. Trata-se de um conjunto 
de informações e de técnicas que viabilizam 
a superação de algumas dificuldades comuns 
nos projetos propostos.

Um dos grandes obstáculos enfrentados 
nos projetos é a compatibilização de conse-
quências imediatas com consequências de 
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longo prazo. Os analistas do comportamento 
entendem a informação de que determina-
das práticas culturais deixam de ocorrer ou 
sofrem distorções de frequência e topografia 
se se propõe para elas apenas consequências 
de longo prazo. O exemplo clássico skin-
neriano é o da poluição. Os benefícios de se 
respirar um ar limpo constituem informa-
ção corriqueira, mas as mudanças de um ar 
contaminado (sob algum critério de medida) 
para um ar completamente limpo podem 
demorar muitos anos para ocorrer e, nesse 
cenário, esperar que essas mínimas dife-
renças momento a momento possam sen-
sibilizar os organismos biológicos humanos 
não parece possível. Faltaria, portanto, uma 
ligação mediada entre um suposto estado 
atual da qualidade do ar e um estado futuro 
que pode demorar muito tempo a ocorrer. 
Para estabelecer vínculos entre as mudan-
ças em práticas que deveriam acontecer no 
tempo presente e no intervalo entre este e 
uma situação futura de despoluição, mo-
bilizam-se reforçadores arbitrários, regras 
(comportamentais) e outros recursos, de 
maneira a estabelecer manutenção constante 
(ainda que arbitrariamente controlada) dos 
repertórios que mostram um direcionamento 
gradativo para o estado de bem-estar físico 
a ser proporcionado pela efetiva mudança da 
qualidade do ar. 

Da mesma maneira, sabe-se que, por exem-
plo, as campanhas meramente informativas 
são insuficientes para mudar (tão drastica-
mente quando necessitamos) certas prá-
ticas. Nesse sentido, deixar de fumar não 
ocorre em função de apresentar fotogra-
fias nos maços de cigarro anunciando uma 

provável consequência futura e distante para 
o fumante; conservar recursos hídricos não 
acontece meramente em função de infor-
mar a população sobre os problemas de falta 
desse recurso hídrico. A informação é sim-
plesmente uma ínfima parte das condições 
que podem, eventualmente, produzir efeito 
sobre o comportamento de utilizar água com 
parcimônia. Consequências imediatas para 
os comportamentos individuais constituem 
a medida central baseada na lógica selecio-
nista, agindo imediatamente sobre respostas 
de uma classe que precise ser alterada. 

Não constitui novidade, portanto, a maioria 
dos obstáculos a um planejamento, repre-
sentada que está pelas inconsistências dos 
efeitos de consequências imediatas ou de 
longo prazo, assim como é de domínio do 
planejador cultural a miríade de questões 
éticas a serem respondidas antes que, de 
maneira afoita, se possa efetivamente res-
ponder por um bom plano de mudanças cul-
turais. De toda maneira, vale como essência 
do processo a seleção pelas consequências e 
vale considerar que o instrumento concei-
tual para viabilizar mudanças de comporta-
mento (por extensão, mudanças de práticas 
culturais) é o manejo adequado de contin-
gências. Antes de mudar as contingências, 
evidencia-se a necessidade de descrever as 
contingências atualmente vigentes. Se uma 
determinada prática ocorre, ela ocorre em 
função de determinado arranjo de contingên-
cias. Contingência é uma unidade de análise 
que descreve relações entre certas variáveis. 
Estas são categorizadas como participan-
tes do contexto antecedente e constituem 
as condições sob as quais o ambiente está 
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“organizado” quando da emissão de deter-
minada resposta (a qual representa outra 
instância da contingência); finalmente, o 
terceiro “termo” da contingência descre-
ve o que acontece em seguida à emissão de 
uma resposta, ou seja, o que acontece sub-
sequentemente (e que, pelos seus efeitos e 
seu nexo com a resposta, pode se constituir 
em consequência que controla a probabili-
dade de ocorrência de respostas da mesma 
classe funcional em ocasiões semelhantes 
no futuro). Evidentemente, estas condições 
de uma contingência são aqui mencionadas 
como um recorte imperfeito do que de fato 
pode ocorrer na realidade. Lembremo-nos 
da observação de Skinner (1953) sobre ser 
o comportamento uma ocorrência em fluxo 
contínuo; o que fazemos ao eleger uma 
resposta como instância a ser mensurada é 
lidar indiretamente com o comportamen-
to ocorrendo, não como um fato estático 
do mundo físico que ali está como se fosse 
um objeto que tem extensão e permanência 
(lembremo-nos também da caracterização 
de comportamento como sendo “evanescen-
te”), mas como um processo relacional que 
pode ser examinado de perto e com razoável 
precisão. Ainda, nessa situação meramen-
te ilustrativa, de depender do tipo de fluxo 
comportamental envolvido, poderemos ter 
a ocorrência de respondentes, cujo arranjo 
de ocorrência implica controle antecedente, 
distinto do operante.

Considerando que esses aspectos são ou 
deveriam ser de pleno domínio dos ana-
listas do comportamento, estamos agora 
em condições de abrir nossas “trilhas” em 
direção a uma contribuição substantiva, já 

anunciada, mas não concretizada por Skinner 
(1953/1967): aquela que nos conduz a uma 
possível contribuição altamente requerida e 
agora tecnologicamente possível, a depender 
de uma série de estratégias – o desenvol-
vimento de análises comportamentais para 
políticas públicas.

Uma vez que consideramos que o compor-
tamento das pessoas em grupo responde aos 
mesmos princípios que controlam nossas 
relações individuais com o ambiente, cogitar 
do planejamento de práticas culturais e, de 
modo específico, do planejamento de práti-
cas culturais controladas pela gestão pública, 
sugere caber aos analistas do comportamento 
a importante tarefa de contribuir para a for-
mulação, o desenvolvimento e a aplicação de 
programas sociais tradicionalmente designa-
dos “políticas públicas”. Essa contribuição, 
realizada mediante critérios ético-morais 
aqui já examinados, pode colaborar, de modo 
transparente e consistente, para o avanço da 
comunidade social em direção a uma socie-
dade mais justa e solidária. Os instrumentos 
para tal missão estão dados, mas também 
as dificuldades e obstáculos se apresentam. 
Discutiremos alguns encaminhamentos para 
acompanhamento desse propósito.

Noções sobre políticas públicas

Considerando que há áreas especializadas 
em administração pública, as quais disporão 
de muitos outros detalhes e destaques mais 
acurados, o que se apresenta em seguida não 
deve ser entendido como uma caracterização 
precisa da constituição, funções, instrumentos 
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e, ainda menos, aspectos legais nortea-
dores da elaboração de políticas públicas. 
Limitadamente, cabe-nos oferecer algumas 
dimensões essenciais sobre políticas públicas 
naquilo em que elas se articulam com nossos 
propósitos comportamentalistas neste texto. 

Nesse cenário específico, tomaremos polí-
ticas públicas como conceito de certo modo 
“intuitivo”, mas que, apesar dessa aparência 
coloquial, precisa ser mais bem detalhado 
para que nós, analistas do comportamento, 
consigamos identificar com crescente cla-
reza o papel possível do planejador cultural 
na criação, implantação e acompanhamento 
de tais políticas.

Políticas públicas compreendem decisões de 
governo, em diversas áreas, que influenciam 
a vida de um conjunto de cidadãos. São atos 
que o governo executa ou deixa de executar 
e os efeitos que tais ações ou sua ausência 
provocam na sociedade. Esses atos consti-
tuem, via de regra, uma forma de regulação ou 
intervenção na sociedade. Isso significa que 
articulam diferentes sujeitos com expectati-
vas e interesses diversos em relação a algum 
propósito de governo que deveria ser esta-
belecido pelo regramento legal que prescreve 
bem-estar e harmonia na convivência social.

Portanto, as políticas públicas, em tese, são 
um conjunto de ações ou omissões sob res-
ponsabilidade do Estado que, de alguma forma 
explicitada, articulam interesses diversos em 
direção a um projeto geral de modelo social. 
Elas se organizam (ou assim deveriam fazê-
-lo) a partir da explicitação e intermediação de 
interesses sociais organizados em torno dos 

recursos produzidos socialmente. Por outro 
lado, dependem de que sejam incluídas em 
um programa geral de ações governamentais: 
por exemplo, política habitacional, política de 
assistência social, política de saúde, política 
de segurança, política educacional, política 
monetária, política de relações exteriores.

Interessante observar, para as finalidades 
de uma Análise Comportamental da Cultura, 
que, no contexto de cada qual das políticas 
recém-mencionadas, há um elemento central 
à primeira vista não explícito, uma vez que se 
costuma falar de segurança, saúde, educação, 
assistência social, saneamento, como se fossem 
meramente “coisas que o governo faz”, objetos 
e equipamentos públicos disponibilizados ou 
não. Para os propósitos da análise de práticas 
culturais, cada qual dessas políticas possui um 
status anterior, mais básico, mais essencial: 
trata-se de organizar um contexto e conse-
quências específicas para o comportamento 
das pessoas. Não há fato econômico sem o 
comportamento do consumidor, do apostador 
da bolsa de valores; não há educação sem o 
comportamento de educador e educando. Não 
há “relações exteriores” sem que - ao fundo 
do processo de negociação econômica, parce-
rias e acordos de cooperação e mesmo trata-
tivas sobre dissensões de interesses políticos 
- estejam presentes as relações entre pessoas 
(seus comportamentos) reguladas pelas con-
tingências vigentes. Esse dado pode parecer 
fortuito ou óbvio, mas do ponto de vista da 
possibilidade de contribuição para a melhor 
consecução de políticas públicas, trata-se da 
unidade de mudança sob controle dos ins-
trumentos conceituais e práticos conhecidos/
desenvolvidos pelo analista comportamental. 
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Ainda retomando a caracterização de políticas 
públicas, segue-se que elas podem ser constitu-
ídas por contingências recentes ou antigas (por 
vezes cerimoniais, tal como o próprio Skinner 
(1953) a caracterizaria, em contraposição a tec-
nológicas), mas de algum modo são sempre 
suscetíveis a alterações veiculadas através do 
sistema de representação política (no caso bra-
sileiro, os trâmites genéricos da democracia 
representativa que inclui câmaras municipais 
e prefeituras, assembleias legislativas e gover-
nadores, congresso nacional e presidência da 
República). Todavia, essas instâncias máximas 
têm suas ações permeadas pelo sistema admi-
nistrativo (menos ou mais burocrático), que, 
tecnicamente, é responsável pela formatação 
de todos os procedimentos requeridos. 

Demandas novas são comuns, uma vez que 
a sociedade habita um contexto dinâmico, 
mas também frequentemente são destaca-
das demandas recorrentes (que expressam 
problemas sociais não resolvidos ou mal re-
solvidos) e demandas reprimidas (cuja so-
lução permanece impedida ou retardada por 
interesses opostos entre segmentos sociais 
e/ou interesses políticos ou, ainda, pela falta 
de “ação política” para enfrentá-las.

Habitualmente, constituem fases ou ciclos 
das políticas públicas: a) a formação de uma 

agenda2; b) a formulação, propriamente, da 
proposta de política pública; c) a implemen-
tação; d) o monitoramento; e) a avaliação dos 
seus efeitos. Mediante essas etapas, a elabora-
ção de programas e projetos de políticas públi-
cas requer a aplicação de recursos (financeiros, 
estruturais, de pessoal) que, por intermédio de 
um conjunto integrado de estratégias, pretende 
transformar uma parcela da realidade, dimi-
nuindo ou eliminando um problema social ou 
gerando soluções parciais para ele.

Mediante essa sequência, uma dada situação, 
quando abordada preliminarmente a partir 
de uma primeira inclusão de terminologia 
comportamental, poderia sugerir algo com 
a seguinte estruturação, que pede-se seja 
tomada unicamente a título de resumido e 
esquemático exemplário, mas nunca como 
uma espécie de “receita”, jamais possível, 
uma vez que são distintas e por vezes únicas 
as instâncias e condições a serem examinadas:

1. ANÁLISE DA SITUAÇÃO

1.1. Antecedentes 
Qual a trajetória histórica da prática cultural 
que se pretende alterar? Há quanto tempo e sob 
que condições existe? Como tem atuado, histo-
ricamente, a população envolvida na ausência 
da prática cultural que se pretende implantar?

2 Comumente, a formação de agenda é constituída por eventos científicos ou promovidos por instâncias públicas (eg. Políticas 
para a Juventude, entre 2002 e 2005; eg. Convites do Ministério Público para audiências públicas para ouvir reivindicações dos 
cidadãos para compor agenda de metas do setor) com a finalidade de que determinados temas componham o rol de políticas 
públicas a serem viabilizadas. A presença de uma proposta entre as políticas constituintes da agenda pública constitui um dos 
primeiros sinais para a possibilidade de seu acolhimento e execução.
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1.2. Descrição do problema e objetivo geral 
(Detalhar as consequências, de curto e longo 
prazo, para a prática ora presente ou au-
sente; descrever o contexto físico-social da 
referida prática cultural; operacionalizar os 
objetivos do projeto/programa de políticas 
públicas, enfatizando o papel da Análise 
Comportamental da Cultura para contribuir 
com a solução para tais problemas).

1.3 Análise de envolvidos (Quantas e quais 
pessoas estão envolvidas? Qual a característica 
dos seus repertórios comportamentais? Quais 
os eventos ambientais que controlam as prá-
ticas culturais vigentes?).

1.3.2. Árvore de objetivos (O detalhamento 
do objetivo permite esclarecimento de pro-
cedimentos, atividades, dificuldades e gera 
sinalização para a construção de cada etapa 
do projeto). 

1.3.3. Procedimentos possíveis e implicações 
(Detalhamento de procedimentos específicos 
mediante análise comportamental de práti-
cas culturais no contexto geral do progra-
ma ou projeto de políticas públicas: sob que 
critérios os reforçadores serão distribuídos, 
quais as respostas a serem consequenciadas 
positivamente e/ou negativamente, quem se 
encarregará da execução física das etapas 
planejadas ou qual será o mecanismo não 
humano que gerirá consequências - por 
exemplo, aplicação automática da legislação).

2. MARCO LÓGICO

(Implicando uma explicitação prévia e do 
futuro acompanhamento de execução do 

projeto a respeito de fatores favoráveis e 
contrários à realização da proposta; chances 
reais de sucesso ou fracasso).

3. PLANEJAMENTO OPERACIONAL 

3.1. Plano de Atividades (Práticas culturais 
selecionadas, com descrição de cada com-
portamento implicado, eventos antecedentes 
e consequentes); identificação de condições 
do ambiente físico e social para emissão dos 
comportamentos; identificação da natureza 
e características dos reforçadores; descrição 
de contingências: sob que condições tempo-
rais e de frequência os comportamentos que 
compõem a prática cultural estão previstos?)

3.2. Plano de Recursos e Orçamento (Obras e 
instalações; material permanente e de con-
sumo: recursos de custeio e manutenção).

4. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

4.1. Utilização de critérios de seguimento do 
processo: medidas comparativas posteriores 
à conclusão do projeto ou programa de po-
líticas públicas;

5. ESTRATÉGIAS POSSÍVEIS PARA VIABILI-
ZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COMPOR-
TAMENTALMENTE APOIADAS 

(Visibilidade, eficiência e criteriosa análise 
de questões éticas dos objetivos. Agenda de 
pesquisas correlatas ao tema em andamento 
e programas de trabalho para desenvolvi-
mento de correções posteriores aos proce-
dimentos adotados);
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5.1. Ampliação do fluxo de pesquisas para 
outros temas relacionados ao projeto ou 
programa em questão, para consolidar cre-
dibilidade científica da área;

5.2. Disseminação de resultados de pes-
quisas, para além de periódicos científicos, 
visando alcançar o para público leigo;

5.3. Criação de novos grupos de pesquisa;

5.4. Desenvolvimento de projetos de 
extensão

5.5. Consulta a populações envolvidas e seu 
entorno sobre demandas substantivas, sob 
perspectiva de uma ética crítica;

5.6. Construir instrumentos de avaliação da 
sensibilidade das comunidades a reforçado-
res de curto e longo prazo

5.7. Proceder a levantamentos de variáveis 
que, na história de comunidades, grupos, 
nações, foram funcionais para a preservação 
das culturas ou para elas deletérias (ex.: Ilha 
de Páscoa);

5.8. Aprofundar as análises teóricas, de ma-
neira que não prescindam das formulações 
historicamente disponíveis para articulações 
com outras áreas de estudo (Antropologia, 
Filosofia, Biologia por exemplo);

5.9. Aprofundar estudos experimentais que 
articulem reforçadores imediatos e reforça-
dores de longo prazo.

Obstáculos e perspectivas

Aparentemente, perspectivas positivas para o 
desenvolvimento de políticas públicas (com-
portamentais) e os obstáculos para conseguir 
colocá-las nas agendas de governo munici-
pais, estaduais e federais equilibram-se em 
probabilidades de ocorrência, no momento 
histórico atual. Essa condição de equilíbrio 
entre possibilidades e dificuldades, de toda 
maneira, parece equivaler à estimada para 
sem-número de outras expectativas de mu-
danças pela população, o que inclui compo-
nentes tecnológicos, econômicos, políticos, 
ideológicos, para se mencionar o mínimo da 
complexidade inerente ao assunto. Todavia, 
mesmo um otimismo contido é otimismo. É, 
nesse sentido, com um entusiasmo refletido 
que considera, por um lado, o largo espec-
tro de dissensos sobre em que consiste uma 
comunidade feliz e satisfeita com suas con-
dições de vida (sem gerar concomitantes ou 
decorrentes prejuízos para outras comuni-
dades) e, por outro, a crença de que a Análise 
Comportamental da Cultura tem confiável 
potencial de consolidação e receptividade, 
que acrescentamos ainda outras considera-
ções sobre o tema.

Dentre as dificuldades já mencionadas, talvez 
se sobressaiam: 

1) a que diz respeito às discrepâncias e pos-
síveis conflitos entre consequências de curto 
e longo prazo; todavia, alternativas que con-
ciliam os dois tipos de consequências estu-
dam sistematicamente algumas estratégias 
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para resolver o problema da provisão de re-
forçadores imediatos para manutenção das 
práticas ensinadas e estão disponíveis na 
literatura ou em vias de publicação (Souza, 
2013; Carrara et al, 2017, prelo); 

2) as que dizem respeito a uma sistemati-
zação do processo de construção do planeja-
mento cultural e das etapas de acompanha-
mento e seguimento também se encontram 
disponíveis (Carrara et al, 2013); 

3) aquelas que dizem respeito a tornar de 
domínio público algumas diferenças entre 
“estar consciente de” – no sentido de saber 
das necessidades de uma mudança comporta-
mental para que seja possível reduzir alguns 
efeitos deletérios de práticas culturais (como 
no caso de preservação de bacias hidrográ-
ficas, conservação de água e diminuição da 
poluição ambiental) – e efetivamente emitir 
os comportamentos desejáveis em cada caso. 
Estas são, em função da disseminação equi-
vocada de crenças e mitos, tarefas bastante 
mais difíceis para os analistas do compor-
tamento e precisam alcançar não apenas a 
população em geral, mas aqueles que detêm 
o poder público para poder apoiar a mudança 
de políticas públicas em cada caso;

4) aquelas dificuldades, provavelmente as 
maiores, em se conseguir o convencimento 
dos agentes públicos responsáveis pelas de-
cisões sobre formulação e aplicação de leis e 
programas como instrumentos de políticas 
públicas (deputados, senadores, vereadores, 
prefeitos, governadores, presidente e dirigen-
tes de autarquias e outras organizações res-
ponsáveis por normas e políticas de interesse 

social que regulam as práticas culturais da 
população). Neste caso, em particular, estão 
incluídas as alternativas de participação nos 
eventos de formação de agenda de governo, 
já mencionadas, como também a publica-
ção de artigos de divulgação científica no 
âmbito popular e a mobilização de entida-
des importantes, como a ABPMC, através de 
notas, eventos populares, contatos com as 
agências de governo, mobilização para inclu-
são temática nos programas de governo de 
eventuais candidatos, elaboração de fóruns 
de discussão e de “incubadoras” de políticas 
públicas como instrumento de assessora-
mento aos órgãos públicos para a construção 
e acompanhamento de projetos para práticas 
culturais. Não incidentalmente, incluímos 
nesse esforço as ações do GEPEDEC (Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Delineamentos 
Culturais), cujo grupo de pesquisadores tem 
atuado para viabilização de parcerias entre 
núcleos de pesquisa em universidades e se-
tores públicos interessados no processo, por 
exemplo com a criação e viabilização da Rede 
Nacional de Colaboração Científica em Análise 
Comportamental da Cultura.

Um aprofundamento conceitual sobre o 
Behaviorismo Radical enquanto arquétipo 
teórico para a Análise do Comportamento, 
estabelecendo os parâmetros que a fazem 
avançar e ao mesmo tempo assinalam seus 
limites explicativos e de aplicação norteia-se, 
em nossa opinião, pela distinção relevante 
de que temos em mãos uma ciência de re-
lações, o que, por si só, constitui paradigma 
que permite análise de uma multiplicidade 
de situações onde quer que elas estejam (as 
relações entre organismo e ambiente, via 
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comportamento) presentes (Carrara, 2015b). 
Nossa convicção de que a natureza do pa-
radigma relacional também contenha seus 
limites (o que diz respeito a dimensões de 
história conceitual da área) é razoavelmen-
te contradita pela nossa própria esperança 
particular e individual (o que diz respeito 
a convicções decorrentes de nossa história 
pessoal pautada, desde cedo, na esperança 
de mudança social).

Diante dessa dicotomia, não nos ilude, no 
entanto, qualquer esforço individual e isola-
do como solução, já que se trata de interesse 
público em pauta e em função do compulsó-
rio e inerente compromisso de participação 
integrada dos profissionais da área com re-
presentantes da própria população. Nos bons 
termos firmados por Pessotti (2015):

Concretamente: a função política positiva do 
analista do comportamento é de difundir, 
aos quatro ventos, sem escolha de sedes ou 
de partidos, as técnicas usadas pelos diversos 
detentores do controle: governo, fabricantes, 
comerciantes, agentes de publicidade, órgãos 
de informação, líderes religiosos ou ativistas 
políticos (behavioristas ou não). Trata-se 
de propiciar uma espécie de vacinação em 
massa contra a submissão incauta às téc-
nicas de controle … Se alguma decisão de 
contracontrole resultar desse esclarecimen-
to, deverá ser o produto de decisões dos con-
trolados e não de qualquer projeto científico 
iluminado do analista do comportamento. 
Desse modo, a atuação do cientista deve ser 
essencialmente anárquica (no sentido literal 
do termo). (pp. 102-103)
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Resumo
O uso de descobertas das ciências do comportamen-
to no campo das políticas públicas é uma tendência 
crescente. Desenvolvido no contexto estadunidense, 
e baseado em achados da economia comportamental, 
o paternalismo libertário é uma proposta que ganhou 
notoriedade nos últimos anos, reclamando uma forma 
de paternalismo que não colida com o valor liberdade 
de escolha. Aspectos dessa proposta parecem coincidir 
com argumentos de B. F. Skinner em favor do plane-
jamento cultural, uma forma de gestão experimental 
da cultura, ancorada na análise do comportamento, 
que supostamente não apelaria a métodos coercitivos. 
O presente trabalho objetiva uma interlocução entre 
paternalismo libertário e planejamento cultural, son-
dando pontos de contato, mas também de divergência e 
complementaridade. Adicionalmente, algumas críticas 
e ressalvas feitas a ambas as propostas são abordadas. 
Conclui-se que, à parte as diferenças mais óbvias e os 
dilemas éticos envolvidos, que não são menosprezíveis, 
as duas formulações encerram paralelos importantes 
– como o reconhecimento da ubiquidade do controle 
ambiental e a defesa de um planejamento deliberado 
do ambiente a fim de afetar processos de escolha –, 
com evidente potencial para colaboração mútua.

Abstract
The use of behavioral sciences’ discoveries in the 
field of public policies is a growing trend. Developed 
in the US context, and based on findings of behavioral 
economics, libertarian paternalism is a proposal 
that has gained notoriety in recent years, claiming 
a form of paternalism that does not conflict with the 
value of freedom of choice. Aspects of that proposal 
seem to coincide with B. F. Skinner’s arguments for 
cultural design, a form of experimental management 
of the culture, anchored in behavior analysis, 
which supposedly would not make use of coercive 
methods. This work aims at a dialogue between 
libertarian paternalism and cultural design, looking 
for contact points, but also points of divergence and 
complementarity. In addition, some criticisms and 
caveats made to both of the proposals are addressed. 
We conclude that, apart from the most obvious 
differences and ethical dilemmas involved, which 
are not negligible, the two formulations contain 
important parallels – such as the recognition of the 
ubiquity of environmental control and the defense 
of a design of the environment aimed at affecting 
process of choice –, with manifest potential for 
mutual collaboration. 
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Em uma ordem executiva assinada pelo então 
presidente dos Estados Unidos da América, 
Barack Obama, em Setembro de 2015, lê-se 
o seguinte:

Um crescente corpo de evidências demonstra 

que os insights da ciência comportamental 

– resultados de investigação de áreas como 

economia e psicologia comportamental, sobre 

a forma como as pessoas tomam decisões e 

agem sobre elas – podem ser usados para 

projetar políticas governamentais para melhor 

servir o povo americano . . . Ao melhorar a 

eficácia e a eficiência do Governo, conheci-

mentos das ciências comportamentais podem 

apoiar uma série de prioridades nacionais, 

incluindo ajudar os trabalhadores a encon-

trar melhores empregos; permitindo que os 

americanos levem vidas mais longas e mais 

saudáveis; melhorando o acesso a oportunida-

des educacionais e dando apoio para o sucesso 

na escola; e acelerando a transição para uma 

economia de baixo carbono. (Ordem Executiva 

No. 13707, 2015)

A medida reitera a relevância de descobertas 
das ciências do comportamento, dentre as 
quais são nominalmente listadas a economia e 
a psicologia, para o aprimoramento de políti-
cas públicas em diferentes setores. Não é exa-
tamente uma novidade no contexto estaduni-
dense: entre 2009 e 2012, no comando Office 
of Information and Regulatory Affairs (OIRA), 
esteve Cass Sunstein. Alcunhado pela impren-
sa de “Czar regulador”, Sunstein é acadêmi-
co da Universidade de Harvard, e proponente 
da ideia de paternalismo libertário, ao lado do 
economista Richard H. Thaler, laureado com 
o Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences, o 
Prêmio Nobel de Economia, em 2017. 

As ideias de Thaler e Sunstein (2008) desper-
taram especial interesse a partir da publica-
ção de Nudge: improving decisions about health, 
wealth, and happiness, obra em que se apre-
senta uma pretensa nova forma de se pensar 
políticas paternalistas, bem como uma série 
de exemplos concretos. Advinda da economia 
comportamental, a proposta orbita uma noção 
denominada arquitetura de escolha: “Um arqui-
teto de escolha é responsável por organizar 
o contexto no qual as pessoas tomarão deci-
sões” (p. 3). Dados produzidos pelas ciências 
comportamentais sinalizam que o processo de 
tomada de decisão em humanos é sensível a 
variáveis ambientais, e não raro sutis, desde 
a disposição de produtos em prateleiras de 
supermercados, até formatos mais ou menos 
custosos para o preenchimento de formulários. 
Cabe ao arquiteto de escolhas a identificação, 
para eventual manipulação, de tais variáveis. 

A proposta não floresceu incontroversa: desde 
o princípio, não faltaram críticos a levantar 
suspeitas sobre as motivações de seus pro-
ponentes, e a alertar sobre eventuais riscos 
do emprego do conhecimento científico para 
“regular” a vida em sociedade. As críticas 
miram desde aspectos técnicos, interrogan-
do até que ponto seria efetivamente possí-
vel determinar e redirecionar o processo de 
escolha, até éticos, em que a moralidade de 
tal empreendimento é colocada em questão 
(White, 2013). A ideia de manipular escolhas 
alheias, e, ainda por cima, de tal modo que 
os indivíduos talvez sequer se deem conta 
disso, não poderia emergir sem protesto no 
contexto de uma cultura tão afeita ao valor 
da liberdade individual, como é o caso da 
cultura estadunidense. 
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Em reposta às críticas, os autores argumen-
taram que, em certa medida, todos os indi-
víduos, advertidamente ou não, exerceriam 
papel de arquitetos de escolhas, posto que 
mesmo suas ações cotidianas mais irrefle-
tidas interfeririam sobre a tomada de deci-
são de outras pessoas. Do vocabulário que 
usamos para escrever um e-mail ao modo 
como dispomos objetos numa escrivaninha: 
por diminuto que seja, o efeito de nossas 
ações sobre o comportamento de escolha 
daqueles que convivem conosco não é ir-
relevante. A proposta de Thaler e Sunstein 
(2008), portanto, seria de simplesmente or-
ganizar a forma como isso acontece, para o 
benefício das próprias pessoas que estão a 
tomar decisões. Ainda assim, e não gratuita-
mente, persiste a desconfiança dos que não 
veem com bons olhos a ideia de um gover-
no empregando tecnologia comportamental 
para deliberadamente interferir nas decisões 
dos indivíduos, “para o bem deles”.

No contexto estadunidense, a distinção po-
lítica tradicional se estabelece entre liberais 
e conservadores, e a partidária, entre de-
mocratas e republicanos. Grandes embates 
travados entre essas denominações frequen-
temente envolvem problemas relativos às 
liberdades civis e aos limites do interven-
cionismo estatal em diferentes esferas. Mas 
para Thaler e Sunstein (2008), o “paterna-
lismo libertário não é de esquerda, nem de 
direita, nem democrata, nem republicano” 
(p. 14). Uma das mais comuns acepções do 
termo “libertário” nos EUA alude a grupos 
minarquistas e anarcocapitalistas1, que 

tampouco se identificam com democratas ou 
republicanos, tendo inclusive uma agremia-
ção partidária própria. Libertários, contudo, 
tendem a se posicionar contrariamente a 
quaisquer formas de paternalismo. 

Desse modo, um problema preliminar con-
sistiria na justificativa do qualificativo “li-
bertário”, que é assim explicado:

Quando usamos o termo libertário para modi-

ficar a palavra paternalismo, nós simplesmente 

queremos dizer que preservamos a liberdade. 

E quando falamos de preservação da liberdade 

falamos sério! Paternalistas libertários querem 

facilitar que as pessoas sigam o seu próprio 

caminho. Eles não querem ser um fardo para 

aqueles que querem exercer a sua liberdade 

. . . em nosso entendimento, uma política é 

‘paternalista’ se tenta influenciar escolhas de 

uma forma que vai fazer das pessoas melhores 

escolhedoras. (Thaler e Sunstein, 2008, p. 5)

Procurando garantir o caráter alegadamente 
inofensivo da proposta, boa parte do esfor-
ço dos autores reside numa argumentação 
de que essa forma de paternalismo não 
apenas não colidiria com a liberdade indi-
vidual, como contribuiria ativamente para 
sua consecução. Eles sustentam que é falsa 
suposição de que políticas públicas paterna-
listas necessariamente implicariam coerção. 
A defesa de uma reforma da sociedade por 
meio de uma ciência do comportamento que 
não se apoie em métodos coercitivos não é 
inédita, encontrando raízes na obra de B. F. 
Skinner (1904-1990). 

1 Para uma introdução às ideias do libertarianismo, bem como às suas diferenças em relação ao liberalismo, cf. Duncan, Machan 
e Nussbaum (2005). 
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Em uma análise sobre o que chamou de 
“frutos e falácias” de Skinner sobre a li-
berdade, Hoccutt (2013) menciona o pa-
ternalismo libertário de Thaler e Sunstein 
(2008), observando: “De onde essa ideia 
vem? Uma de suas fontes mais influentes, e 
um apologista articulado, foi B. F. Skinner, 
um dos psicólogos dominantes da metade do 
século XX. O argumento central da celebrada 
e abundante obra de Skinner foi a necessi-
dade de controlar a conduta sem o uso de 
coerção” (p. 264).

O objetivo desse texto é articular a proposta 
de paternalismo libertário, como inicial-
mente descrita por Thaler e Sunstein (2008), 
com a noção de planejamento cultural, de-
fendida por B. F. Skinner (1948/2005; 1971; 
1977/1978). Primeiramente serão, de forma 
sucinta e introdutória, apresentadas ideias 
e explorados exemplos relativos à primei-
ra proposta. Em seguida, serão sondadas 
interlocuções possíveis com a noção skin-
neriana de planejamento cultural, e teorias 
analítico-comportamentais mais recentes 
sobre escolha e tomada de decisão (Rachlin 
e Green, 1972; Rachlin, 2015). Finalmente, 
serão exploradas e comentadas algumas crí-
ticas e ressalvas a essas propostas.

Nudge: pode um cutucão  
ser libertário?
A palavra inglesa nudge, usada como ícone 
por Thaler e Sunstein (2008), significaria 
algo como “cutucão” na língua portugue-
sa. O termo-título do livro alude a aspectos 

do que se denomina arquitetura de escolha, 
isto é, à identificação e à manipulação de 
variáveis com fito deliberado de produzir 
efeitos sobre o comportamento de escolher, 
mas com a importante ressalva de que tal 
manipulação não impeça, tampouco difi-
culte de modo inelutável, possibilidades de 
escolha que sem ela estariam disponíveis. 
Assim, o nudge implica, a um só tempo, o 
manejo deliberado de variáveis ambientais 
a fim de alterar processos de escolha – um 
cutucão que intenta direcionar a tomada de 
decisão –, e o compromisso em garantir que 
tal manejo não prive o indivíduo da possi-
bilidade de escolher entre todas alternativas 
que lhe estejam ao alcance:

Se as pessoas querem fumar cigarros, comer um 

monte de doces, escolher um plano de saúde 

inadequado, ou deixar de poupar para a aposen-

tadoria, paternalistas libertários não irão forçá-

-las a fazer o contrário – ou mesmo dificultar as 

coisas para elas. Ainda assim, a abordagem que 

recomendamos conta como paternalista porque 

os arquitetos de escolha, públicos e privados, 

não estão meramente tentando rastrear ou im-

plementar escolhas antecipadas das pessoas. 

Em vez disso, estão deliberadamente tentando 

mover as pessoas em direções que farão suas 

vidas melhores. Eles cutucam.

Um cutucão [nudge], como usaremos o termo, é 

qualquer aspecto da arquitetura de escolha que 

altera o comportamento das pessoas de uma 

forma previsível, sem proibir quaisquer opções 

ou mudar significativamente seus incentivos 

econômicos . . . Colocar frutas no nível dos olhos 

conta como uma cutucada. Banir junk food, não. 

(Thaler e Sunstein, 2008, p. 6)
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Ainda a título de preâmbulo às experiências 
e possibilidades listadas como nudges, são 
comentadas uma falsa suposição e dois equí-
vocos comuns. A falsa suposição se referiria 
à ideia de que indivíduos fariam, sempre e 
necessariamente, as melhores escolhas pos-
síveis para si próprios, ou então, que sempre 
fariam escolhas necessariamente melhores 
do que aquelas que poderiam ser feitas por 
outros. Imortalizada na ideia clássica de 
homo economicus, trata-se da suposição de 
que humanos seriam maximizadores ra-
cionais, sempre agindo a fim de garantir 
o maior ganho possível para si. Para fazer 
frente a tal ideia, os autores se apoiam em 
noções como as de viés cognitivo e heurística 
(uma forma de “atalho mental”), mostrando 
como o processo de escolha em humanos 
é fadado a erros e vícios.2 Para que este-
jam em condição genuína para tomar deci-
sões, professam Thaler e Sunstein (2008), 
os indivíduos dependeriam de fatores como 
experiência, informação adequada e feedback: 
“Pessoas fazem boas escolhas em contextos 
nos quais têm experiência, boa informação 
e feedback imediato . . . elas se saem menos 
bem em contextos em que são inexperientes 
e mal informadas, e nos quais o feedback é 
lento ou infrequente” (p. 9).

Em relação aos dois supostos equívocos que 
ocasionariam resistência ao nudging, o pri-
meiro diz respeito à inevitabilidade da influ-
ência de escolhas. A todo o momento, pessoas 
e instituições se organizariam de modos que, 

direta ou indiretamente, afetam os processos 
de escolha dos indivíduos. Thaler e Sunstein 
(2008) reconhecem que há uma maior e justi-
ficada apreensão e relação aos nudges quando 
empregados por agências governamentais: 
não é gratuita a preocupação de que oficiais 
do governo os usem em função de interesses 
próprios, ou então dos interesses escusos de 
agentes privados bem relacionados com o 
poder, deixando o interesse público em se-
gundo plano. Os autores declaram partilhar 
dessa preocupação, notando que “em parte 
por essa razão, preferimos nudges em vez 
de comandos, exigências e proibições” (p. 
10). Assim, a defesa do nudging parece cal-
cada num juízo de que como invariavelmente 
haverá a manipulação (deliberada ou não) 
dos processos de escolha, que ela ocorra da 
maneira menos restritiva o possível.

O segundo equívoco se referiria à crença de 
que paternalismo necessariamente envolve 
coerção, o que seria derivado de uma pres-
suposição de que o design da arquitetura de 
escolha sempre resultaria num cerceamento 
ao indivíduo, seja subtraindo opções de esco-
lha, seja implicando medidas proibitivas. No 
entanto, segundo Thaler e Sunstein (2008), o 
design de uma arquitetura de escolha no caso 
do nudge não implicaria tais restrições: ao 
contrário, se comprometeria precisamente em 
ser não-restritivo, com um efeito dissuasório 
que não resulte em cerceamento: “insistindo 
que as escolhas se mantenham irrestritas, 
pensamos que os riscos de designs ineptos 

2 Pesquisas em análise do comportamento, por exemplo, também demonstram que tanto infra-humanos quanto humanos tendem 
a escolher sob controle de benefícios imediatos a despeito de perdas ou prejuízos em longo prazo. A sensibilidade a consequências 
imediatas seria um fator determinante de padrões comportamentais desvantajosos, tal como o consumo excessivo de drogas e o 
consumo exagerado de alimentos ricos em açúcar e gordura (Rachlin, 2000; Stolarz-Fantino e Fantino, 1990).
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ou corruptos são reduzidos. Liberdade para 
escolher é a melhor salvaguarda contra uma 
má arquitetura de escolha” (p. 11). 

É possível lançar mão de estratégias 
múltiplas no design de arquiteturas de es-
colha, e há um sem-número de exemplos 
de aplicações de nudges, e para os mais di-
ferentes setores. Para tornar a noção mais 
concreta e menos genérica, convém recorrer 
a alguns exemplos tangíveis:

Saúde

Um dos conceitos mais comuns no nudging 
é o que se chama de default option, ou opção-
-padrão: a expressão se refere ao que acon-
tece caso o indivíduo simplesmente deixe 
de escolher ativamente. Desse modo, nudges 
baseados em opção-padrão estabelecem que 
a considerada “melhor” opção se efetive no 
caso de o indivíduo não optar, com todas as 
opções possíveis preservadas. Um interes-
sante exemplo discutido pelos autores trata 
do nudge como estratégia para promover au-
mento em doações de órgãos. Recorrendo a 
um estudo conduzido por Johnson e Goldstein 
(2003), que investigaram efeitos da opção por 
consentimento presumido e explícito sobre a 
adesão à doação de órgãos, Thaler e Sunstein 
(2008) destacam como a manipulação da op-
ção-padrão cumpre um papel crucial. 

No estudo mencionado, uma pesquisa online 
do tipo survey, havia três diferentes condi-
ções: na primeira delas, participantes de-
veriam imaginar que se mudavam para um 
estado em que a opção-padrão seria não ser 

doador, e então cada um deveria ou se con-
formar ao padrão, ou optar ativamente por 
ser doador; na segunda condição, o padrão 
seria ser doador; na terceira, não havia qual-
quer menção a opções-padrão.

De acordo com Thaler e Sunstein (2008), na 
primeira condição, “quando participantes 
tinham de optar [opt-in] por serem doado-
res de órgãos, apenas 42 por cento o fize-
ram” (p. 178). Porém, na condição em que 
ser doador era o padrão, ou seja, em que para 
não ser um doador é que era necessário optar 
ativamente, 82% acabaram se conformando 
ao padrão (ser doador). Na condição neutra 
o resultado foi ligeiramente semelhante ao 
da segunda condição, porém com menor 
porcentagem (79%) de doadores. Além dos 
dados desse estudo, Johnson e Goldstein 
(2003) ainda enumeraram e compararam 
informações de países com sistemas opt-
in, como Dinamarca, Holanda, Reino Unido 
e Alemanha, e opt-out – Áustria, Bélgica, 
França, Hungria, Polônia, Portugal e Suécia: 
enquanto no primeiro grupo a maior porcen-
tagem de consentimento registrada para a 
doação de órgãos seria de 27,5%, no segun-
do, a menor seria de 85,9% da população.

Educação

Nudges também se aplicam ao setor educa-
cional, como em intervenções destinadas a 
otimizar a escolha por instituições de ensino. 
Ao tratar do assunto, Thaler e Sunstein (2008) 
fazem uma breve digressão sobre o contexto 
de surgimento do debate sobre escolha por 
escolas (school choice): “O caso pela escolha 



37

COMPORTAMENTO 
EM FOCO VOL. 8

César Antonio Alves da Rocha e Fernanda Castanho Calixto 

foi originalmente popularizado pelo grande 
economista libertário Milton Friedman. Seu 
argumento é simples: a melhor maneira de 
melhorar as escolas dos nossos filhos é in-
troduzindo competição. Se as escolas com-
petem, as crianças ganham” (p. 199). 

Os maiores beneficiados, garantem partidá-
rios do modelo, seriam justamente os menos 
favorecidos economicamente, posto que os 
mais abastados já deteriam amplo leque de 
opções por escolas, públicas ou privadas. 
Uma das propostas envolve provimento de 
vouchers às famílias necessitadas, para que os 
jovens pudessem ser matriculados na escola 
de preferência, aumentando, assim, o leque 
de opções dessas famílias.

Thaler e Sunstein (2008) se declararam sim-
páticos ao school choice, mas acrescentam que 
é um modelo que demanda aprimoramento 
– seria importante garantir aos pais provi-
sões auxiliares para essa escolha: “queremos 
focar em uma parte importante da questão 
de escolha de escolas – como criar planos 
que coloquem pais em posição de fazer es-
colhas sensatas para seus filhos” (p. 200). 
Segundo relatam, pais de famílias de baixa 
renda tenderiam a escolher por razões alheias 
à qualidade da escola, optando, por exemplo, 
pela escola do bairro (a mais próxima, o que 
implicaria menor custo para o transporte), 
ou pela mesma do ano anterior: o nudge po-
deria auxiliar esses pais a escolher levando 
em conta a qualidade como critério.

Uma experiência realizada na cidade de 
Charlotte, na Carolina do Norte, é mencio-
nada para elucidar o ponto: uma amostra de 
pais de famílias de baixa renda recebeu uma 
súmula com informações organizadas, claras 
e precisas sobre colégios disponíveis, com 
destaque para indicadores de qualidade (afe-
ridos por notas obtidas em exames oficiais). 
Como resultado, a amostra-alvo da inter-
venção “tomou decisões implicando que o 
peso atribuído à qualidade escolar (conforme 
medida por resultados de exames) dobrou. 
As escolas que eles selecionaram tiveram, 
em média, pontuações 70% mais altas que 
aquelas de escolas da vizinhança” (p. 202).3

Eficiência energética

Para mencionar um exemplo que não consta 
em Thaler e Sunstein (2008), na área de 
eficiência energética há uma iniciativa que 
merece destaque: trata-se da experiência 
da OPOWER, uma companhia que provê a 
domicílios informações comparativas sobre 
consumo residencial de energia – uma carta 
indicando o consumo em relação à vizi-
nhança, ou ao bairro, ou ao município, por 
exemplo. Trata-se se uma non-price inter-
vention – como as descritas por Thaler e 
Sunstein (2008), não altera incentivos eco-
nômicos significativamente – que objetiva 
a redução do consumo.

A estratégia se baseia na noção de norma 
social – nesse caso, no efeito que a informação 

3 Para detalhes sobre essa intervenção, conferir Hastings, Weelden e Weinstein (2007).
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sobre a discrepância entre o uso de um dado 
recurso por um agente (ou agentes), e o 
uso feito pela sua comunidade, tem sobre o 
comportamento desse(s) agente(s)4. Allcott 
(2011), avaliando dados sobre programas da 
companhia, mostrou que dentre os domicí-
lios que tiveram acesso à informação compa-
rativa, a intervenção teve como efeito médio 
uma redução do consumo em 2%, o que é 
expressivo. Nas palavras de Allcott (2011):

Como a porcentagem de ATEs [efeitos médios 

do tratamento] se traduz em comportamentos 

no mundo real? O 2% significa que os efeitos 

médios do tratamento se traduzem em 0,62 

kWh por dia. Um aparelho de ar condicionado 

a plena potência usa cerca de 1 kW de energia, 

portanto, o efeito desse tratamento é equiva-

lente a desligar um aparelho de ar condicio-

nado que estaria ligado por 37 minutos a cada 

dia. Uma lâmpada incandescente padrão usa 

60 W, então o efeito do tratamento também 

é equivalente a 10,4 h de uso da lâmpada por 

dia . . . Esses efeitos parecem notadamente 

amplos, dado que o tratamento é o simples 

envio de uma carta. (p. 1088)

Impostos

Um exemplo muito recente de intervenção 
teve como alvo o problema da falta de com-
prometimento com o pagamento de impostos 
sobre propriedade [property tax compliance]. 
Com registros de cidadãos inadimplentes, o 
Condado de Guilford, na Carolina do Norte, 
era o cenário ideal para uma intervenção do 
gênero. Na tentativa de conter atrasos, o 

governo local enviava um “lembrete ami-
gável” àqueles atrasados com o pagamento 
do ano anterior e que seguiam inadimplen-
tes. Pensando em como tornar essa estraté-
gia mais eficiente, Gamble (2017) elaborou 
uma intervenção que objetivava aumentar 
o “senso de obrigação e urgência” para o 
pagamento dos impostos (p. i).

Os inadimplentes foram divididos em três 
grupos. Um deles, o grupo controle, conti-
nuou a receber o “lembrete amigável” nor-
malmente. O primeiro grupo experimental 
passou a receber o lembrete com alterações: 
onde se lia “LEMBRETE AMIGÁVEL”, agora se 
passava a ler “PAGUE AGORA”, e num campo 
menor, onde havia escrito “Isso é um lem-
brete amigável”, o texto foi alterado para “7 
de 10 contribuintes do Condado de Guilford 
já pagaram”. O segundo grupo experimental 
recebeu as cartas alteradas como o primeiro, 
porém com algo a mais: uma nota escrita à 
mão no exterior do envelope, com a mensa-
gem: “(nome do sujeito), você realmente precisa 
abrir isso” – ver Gamble (2017) para detalhes 
do procedimento e imagens das cartas.

Como resultado, observou-se o efeito espe-
rado, com proprietários do primeiro grupo 
experimental mais comprometidos do que 
aqueles do grupo controle, e com aqueles do 
segundo grupo experimental ainda mais com-
prometidos do que aqueles dos dois outros 
grupos: “os proprietários individuais no se-
gundo grupo de intervenção estavam 7,6% 
mais propensos do que o grupo controle a 
pagar qualquer parte de sua conta fiscal até a 

4 Ver Asch (1955), para uma breve introdução aos estudos clássicos investigando os efeitos da pressão social sobre  
o comportamento individual.
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data de vencimento. O tratamento tornou esse 
grupo 36% mais propenso a pagar alguma 
parte até a data de vencimento” (p. 15). A 
porcentagem de contribuintes que efetuou o 
pagamento total até a data limite também 
diferiu entre os grupos: 33,4% no grupo con-
trole, 34,8% no primeiro grupo experimental 
e 39,7% no segundo grupo experimental.

Note-se que os nudges aparecem não apenas 
em diferentes áreas de aplicação, mas também 
em diferentes níveis, desde uma invenção local 
num pequeno condado ou município (como 
nos exemplos advindos da Carolina do Norte), 
até outras que podem envolver várias cidades 
(caso do OPOWER) e mesmo países inteiros 
(como no caso de default option para doação de 
órgãos). Ainda que todos os exemplos sejam 
relativamente recentes, dada a relativa novi-
dade da ideia, enquanto alguns deles se con-
figuram como estudos-piloto, ou intervenções 
testadas por ocasião de projetos de pós-gra-
duação, outros já figuram como práticas bem 
estabelecidas. Trata-se se um tema amplo, que 
permite variadas possibilidades de pesquisa e 
aplicação, e que aparentemente só está come-
çando a desenvolver o potencial que detém.

Interlocuções com o planejamen-
to cultural de B. F. Skinner e te-
orias analítico-comportamentais 
sobre tomada de decisão

A ideia de uma sociedade planejada de 
acordo com os achados de uma ciência do 
comportamento é introduzida por Skinner 

(1948/2005) de maneira detalhada em Walden 
Two. Conforme Altus e Morris (2009), a expe-
rimentação é provavelmente o aspecto mais 
decisivo de Walden Two, considerando que os 
demais traços específicos daquela sociedade 
seriam definidos a partir de experimenta-
ções no campo social. A par disso, Walden 
Two encerraria características que refletem 
preocupações típicas da sociedade estaduni-
dense da época, dentre as quais, a abolição 
de práticas consideradas “coercitivas”:

Walden Two descreveu práticas que preocupa-

vam os americanos nos anos 1940, material e 

emocionalmente . . . Entre estas últimas, esta-

vam práticas para eliminar o controle aversivo e 

coercitivo. De acordo com Skinner, tal controle 

produziria subprodutos emocionais destrutivos, 

levaria a relações sociais amargas, e seria ine-

ficaz em longo prazo em promover bem-estar 

e justiça social. (Altus e Morris, 2009. p. 321)

Ainda sobre a prioridade da experimentação, 
ela é reafirmada por Skinner (1971; 1977/1978) 
em diferentes momentos como característica 
fundamental para o planejamento delibera-
do da cultura, chegando o autor a ressaltar 
que a essa característica estaria atrelado 
o valor de sobrevivência da cultura: “uma 
cultura terá uma especial medida de valor 
de sobrevivência se encorajar seus membros 
a examinar suas práticas e a experimentar 
práticas novas . . . delinear uma cultura é 
como delinear um experimento” (p. 150). 
Ademais, para Skinner (1977/1978), a con-
cepção científica do comportamento humano 
permitiria “maximizar sentimentos de liber-
dade e dignidade” (p. 126). 
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Skinner (1971) alerta para a ubiquidade do 
controle do comportamento exercido por 
contingências de reforçamento, atestando 
que em tais contingências residiriam os fa-
tores explicativos de fenômenos reconheci-
dos como “intencionais” e “deliberativos”: 
“contingências são ubíquas: elas cobrem os 
campos clássicos da intenção e propósito” 
(p. 147). Assim como o nudge se assenta na 
suposição de que a tomada de decisão é in-
variavelmente afetada por fatores múltiplos, 
o behaviorismo skinneriano aceitaria como 
princípio que o comportamento (incluído, 
obviamente, o comportamento de escolha) 
é invariavelmente afetado – ou, no termo 
priorizado pelo autor, controlado – por vari-
áveis ambientais diversas (controle por es-
tímulos antecedentes, estado motivacional, 
instruções etc.). É justamente pela afirmação 
da inevitabilidade do controle que Skinner 
(1971) justifica a necessidade de um design 
deliberado do ambiente: 

A literatura de liberdade encorajou a esca-

par de ou atacar todos os controladores. Fez 

isso tornando aversiva qualquer indicação de 

controle. Aqueles que manipulam o compor-

tamento humano são homens ditos maldosos, 

necessariamente inclinados à exploração. O 

controle é claramente o oposto da liberdade, 

e se a liberdade é boa, o controle deve ser 

ruim. [Porém] O que é negligenciado é o controle 

que não tem consequências aversivas em momen-

to nenhum [itálicos adicionados] . . . Embora 

a tecnologia tenha libertado os homens de 

certas características aversivas do ambiente, 

não os libertou do ambiente. Aceitamos o fato 

de que dependemos do mundo em torno de 

nós, e simplesmente mudamos a natureza da 

dependência. Da mesma forma, para tornar 

o ambiente social o mais livre o possível de 

estímulos aversivos, não precisamos destruir 

o ambiente ou fugir dele; precisamos redese-

nhá-lo. (pp. 45-46)5

Faça-se a importante ressalva de que, nessa 
ótica, o controle do comportamento tem um 
caráter inerentemente probabilístico: o orga-
nismo não é compelido de modo inexorável a 
um ou outro curso de ação. Nas palavras de 
Skinner (1973): “o comportamento humano 
é controlado . . . mudando as condições am-
bientais das quais é uma função. O controle 
é probabilístico. O organismo não é forçado 
a se comportar de uma dada maneira; sim-
plesmente aumenta-se a probabilidade de 
ele fazer algo” (p. 259).

Assim sendo, dentre as consonâncias entre 
as proposições de Thaler e Sunstein (2008) e 
as de Skinner (1948/2005; 1971; 1977/1978), 
é possível notar: (1) a importância da expe-
rimentação, e a aplicação de conhecimentos 
dela derivados, no campo social; (2) que o 
design do ambiente (seja no caso do nudge, 
ou do planejamento cultural), diz-se, não 
implicaria necessariamente coerção (um as-
pecto descritivo); (3) que, ainda que o design 
do ambiente pudesse envolver coerção, mé-
todos coercitivos deveriam ser evitados (um 
aspecto prescritivo); (4) que um design deri-
vado de uma ciência comportamental (seja 
a economia comportamental, seja a análi-
se do comportamento) poderia servir para 
a maximização da liberdade (ainda que as 

5 Cabe notar que a afirmação de Skinner sobre a possibilidade de controle absolutamente livre de controle aversivo não é incon-
troversa: para uma discussão detalhada do assunto, cf. Perone (1999). 
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concepções de liberdade possam diferir)6; 
e (5) que o controle do comportamento é 
ubíquo, tanto quanto é o influir sobre proces-
sos de escolha. Dadas tais afinidades, parece 
proceder a observação de Hocutt (2013) sobre 
os possíveis germes skinnerianos na ideia de 
paternalismo libertário.

Convém, doravante, dar relevo às diferenças, 
bem como a potenciais pontos de comple-
mentariedade ainda inexplorados. A primeira 
diferença a ser destacada refere-se à funda-
mentação teórica. O nudging, que constitui 
a proposição do paternalismo libertário, se 
ancora em princípios da economia compor-
tamental. O planejamento cultural, por seu 
turno, se baseia em princípios da análise do 
comportamento, conforme formulada por B. 
F. Skinner. Essa não é uma diferença frí-
vola, pois apesar das eventuais afinidades, 
essas teorias também comportam diferenças 
basilares. Como observaram Franceschini e 
Ferreira (2012), 

apesar das tentativas de incorporação de prin-

cípios behavioristas a teorias econômicas por 

estudiosos da primeira metade do século XX, 

o que se sucedeu foi uma desvinculação entre 

economia e psicologia, e uma intensificação 

do foco em modelos puramente matemá-

ticos. Além disso, esses autores notam que 

O estágio em que o Behaviorismo se encontrava 

na época pode trazer à luz alguns dos motivos 

dos defensores de uma “Economia Behaviorista” 

não terem perseverado. Algumas dificuldades 

foram impostas pela preferência de behavioristas 

por determinados temas, sujeitos ou pelo método 

experimental. As atenções behavioristas estavam 

voltadas para sujeitos individuais em interações 

simplificadas em laboratório, o que não atendia 

à principal demanda econômica de entender o 

comportamento humano em interações sociais 

complexas. O uso de sujeitos não-humanos 

impunha um empecilho adicional ao diálogo, 

por suscitar dúvidas entre os economistas em 

relação à generalidade das conclusões experi-

mentais. Mesmo em pesquisas com humanos, 

era comum a opção por crianças ou pessoas com 

comportamentos extremados (“psicopatológi-

cos”), ao passo que o interesse econômico era 

por comportamentos considerados “normais” 

(Lewin, 1966). Além disso, faltava ao behaviorismo 

da época uma teoria sólida sobre o comportamento 

de escolha [itálicos adicionados], tema extrema-

mente caro à Microeconomia devido à teoria das 

Preferências Reveladas. (p. 321)

Destaca-se propositadamente a adequada 
observação de que um dos entraves à aliança 
entre behaviorismo e economia deveu-se à 
carência de uma teoria behaviorista sobre 
escolha, para ponderar que tal carência vem 
sendo progressivamente suprida em décadas 
mais recentes, principalmente, com a rea-
lização de estudos focados na identificação 

6 Indicamos que diferem as concepções de liberdade entre os autores comparados, dado que, para Thaler e Sunstein (2008), a 
preocupação capital orbita a ideia de liberdade de escolha, ao passo que, para Skinner (1971), a luta pela liberdade é primariamente 
compreendida como uma luta contra aspectos específicos do ambiente – aos quais chamou de “aversivos”. A despeito dessa dife-
rença, o paralelo se mantém relevante porque a proposta do paternalismo libertário objetiva introduzir alternativas a mecanismos 
de controle (como taxas, multas e proibições) que podem ser interpretados como coercitivos no sentido skinneriano. Ademais, 
cabe ressaltar que a concepção skinneriana sobre a liberdade não é a única possível: para uma análise que comenta a possibilidade 
de uma interpretação alternativa sobre a liberdade – explorando suas relações com a noção de coerção e esboçando uma visão 
comportamental sobre “liberdade de escolha” –, cf. Fernandes e Dittich (2018).
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das variáveis envolvidas no comportamento 
de escolha frente a esquemas concorrentes 
de reforçamento (Smethells e Reilly, 2015; 
Stolarz-Fantino e Fantino, 1990). Desde, 
pelo menos, os pioneiros estudos de Tolman 
(1938) o tema começou a ser investigado ex-
perimentalmente; mas foi a partir dos tra-
balhos de Herrnstein (1961, 1970), acerca da 
lei da igualação, que uma linha de pesquisa 
profícua se estabeleceu na análise do com-
portamento para a investigação de variáveis 
que afetam o comportamento de escolha. 
Como escreveram Mijares e Silva (1999), “a 
teoria da igualação é uma teoria de escolha, 
não como um processo interno de decisão, 
mas como uma medida extraída da obser-
vação do comportamento” (p. 40).

A lei da igualação descreve que indivíduos 
expostos a esquemas concorrentes distri-
buem suas respostas a depender da taxa de 
reforço programada. A postulação pode ser 
resumida do seguinte modo: quanto mais 
alta a taxa de reforço em um dos esque-
mas, mais alta será a taxa de respostas no 
mesmo. De acordo com a lei, ao igualar a 
taxa de resposta de acordo com a taxa de 
reforço disponível, o indivíduo garante o 
acesso a reforçadores de maior magnitude, 
maximizando suas possibilidades de ganho. 
Resultados de pesquisas mais recentes têm 
corroborado os achados de Herrnstein (Reed 
e Kaplan, 2011).

Entretanto, estudos nessa mesma linha de-
monstraram que a inserção de um atraso 
de tempo entre a resposta de escolha e o 
acesso a reforçadores de maior magnitude 

aumenta a escolha pelo esquema concor-
rente, que provê consequências de menor 
magnitude, porém imediatas – uma resposta 
considerada inversa à de autocontrole, de-
nominada resposta de impulsividade. (Dixon 
e Cummings, 2001; Grosch e Neringer, 1981; 
Dixon, Rehfeldt e Randich, 2003; Toner e 
Smith, 1977). A inversão da preferência 
nesses casos demonstra o efeito do desconto 
pelo atraso – caracterizado pela progressiva 
perda do valor reforçador de uma consequ-
ência em função do retardo em sua apre-
sentação. O aumento de escolhas impulsivas 
pode ser considerado problemático, uma vez 
que se comportar de modo autocontrolado é 
uma habilidade fundamental para a vida do 
indivíduo em sociedade (Schneider, 2012). 
Não por acaso analistas do comportamento 
fomentaram uma linha frutífera de estudos 
com o objetivo de identificar as variáveis que 
aumentam ou garantem a emissão de esco-
lhas autocontroladas: a relevância é evidente.

Rachlin e Green (1972) demonstraram, com 
pombos, sucesso no aumento de escolhas 
autocontroladas com a inserção de um elo 
prévio no processo de escolha. Até então, 
os sujeitos em situação experimental eram 
expostos a um único elo de escolha, no qual 
uma opção garantia o acesso a consequên-
cias imediatas de menor magnitude (esco-
lhas impulsivas), e a outra a consequências 
atrasadas de maior magnitude (escolhas 
autocontroladas). Com a introdução do elo 
prévio, uma das opções garantia o acesso 
a um estímulo relacionado à consequência 
atrasada – impossibilitando o acesso à con-
sequência imediata – e a outra opção garan-
tia o acesso ao elo “tradicional” de escolha.
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Com a adição desse elo prévio, os sujeitos es-
colheram majoritariamente as consequências 
maiores atrasadas. Os autores denominaram 
resposta de compromisso a escolha do estímulo 
que garante, apenas, o acesso à consequência 
atrasada no primeiro elo. Rachlin (2015), sin-
tetizando a noção de arquitetura de escolha, 
interpretou os resultados alcançados em 1972 
em analogia a procedimentos de nudge, argu-
mentando que a manipulação realizada não 
puniu nem impediu os indivíduos de esco-
lherem as consequências imediatas atrasadas, 
propiciando, desse modo, um aumento de 
escolhas autocontroladas sem uso de coerção.

Em ambiente natural, muitas ações sutis 
que aumentam nossa probabilidade de 
escolher sob o controle de consequências 
atrasadas podem ser consideradas análogas 
às respostas de compromisso – em Walden 
Two há exemplos (Skinner, 1948/2005). 
Imagine que você, no intuito de aumentar o 
engajamento em exercícios físicos, peça para 
que um amigo o busque na primeira hora 
da manhã para uma caminhada. A presença 
do amigo aumentaria a probabilidade de 
engajamento no exercício e, na ausência 
dele, muito provavelmente (como aconteceu 
no passado) você emitiria outras respostas 
imediatamente reforçadoras, como dormir 
até mais tarde, ao invés de se exercitar. 
Outros possíveis exemplos podem ser citados, 
de decidir sair sem o cartão de crédito para 
não fazer compras adicionais, até evitar 
passar próximo à padaria que vende o seu 
doce favorito, no intuito de controlar seu 
consumo de açúcar. 

Note-se que nos exemplos de respostas de 
compromisso em situações cotidianas nor-
malmente o próprio indivíduo emite respos-
tas de modo a diminuir a probabilidade de 
comportamentos impulsivos. No entanto, 
em uma análise de caráter mais abrangen-
te, respostas de compromissos podem ser 
planejadas para indivíduos inseridos em um 
grupo social específico. Em intervenções 
comportamentais voltadas para a diminui-
ção ou cessação de comportamentos aditivos, 
por exemplo, não raramente os participantes 
recebem informações sobre como alterar o 
próprio ambiente de modo a evitar o con-
tato com a substância de abuso. Dentre as 
estratégias, podem estar: evitar os locais, as 
pessoas e os contextos normalmente relacio-
nados ao de consumo, evitar comportamen-
tos identificados como pré-correntes e não 
portar dinheiro que potencialmente poderia 
ser usado para a compra da substância.

Esses e outros dados produzidos no contex-
to de pesquisas sobre tomada de decisão e 
autocontrole têm evidente impacto no de-
senvolvimento de tecnologias e estratégias 
de intervenção – com implicações para ao 
campo da economia e das políticas públicas. 
Elencando temas convergentes entre análise 
do comportamento e economia, Franceschini 
e Ferreira (2012) destacam a fecundidade do 
diálogo entre as duas áreas: “resultados ob-
servados em laboratório comportamental têm 
apresentado contradições em relação à teoria 
econômica, o que tem gerado fortes resistên-
cias à sua aceitação, mas também acalentado a 
curiosidade dos cientistas” (p. 323). A objeção 
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de parte da economia clássica (e neoclássi-
ca) ao emprego do método experimental vem 
sendo suplantada. E a noção de “arquitetura 
de escolha” poderia ser operacionalizada e 
compreendida sob uma ótica behaviorista 
como uma questão de arranjos de condições 
antecedentes do comportamento de escolha 
(Simon e Tagliabue, 2018). 

À parte interlocuções no nível de seus 
fundamentos, paternalismo libertário e 
planejamento cultural poderiam estabelecer 
intercâmbios por meio de questões mais 
diretamente relacionadas à aplicação. Por 
exemplo, há aspectos do projeto skinneriano 
que talvez pudessem ser otimizados por meio 
do nudging, a exemplo da ideia de diversificação 
planejada: “Muitas culturas acidentais têm sido 
marcadas pela uniformidade e arregimenta-
ção . . . A única esperança é a diversificação 
planejada, em que a importância da variedade 
é reconhecida” (p. 161). Skinner (1971) aventa 
esse ponto em resposta a objeções ao plane-
jamento que supõem não haver recinto para a 
diversidade em uma cultura planejada. 

Dado seu professado compromisso em ga-
rantir a diversidade de alternativas apesar de 
interferir deliberadamente sobre processos 
de escolha, nudges talvez representem uma 
via próspera para a concretização de uma 
forma de planejamento da cultura que pre-
veja não apenas o respeito pela diversidade 
e pela liberdade, mas também a sua maxi-
mização. Como afirmam Micheletto e Sério 

(1993), “no planejamento e no autogoverno 
se encontram as possibilidades máximas de 
ação do homem porque ele encontra aí a 
possibilidade de arbitrar sobre seus deter-
minantes” (p. 7). Um planejamento cui-
dadoso pode ser precisamente o caminho 
para a consecução efetiva das liberdades 
pessoais num ambiente social heterogêneo 
(característica inextricável de sociedades 
complexas), ao garantir a composição de 
uma cultura que harmonize potenciais in-
dividuais diversos e contrastantes em um 
mesmo laço comunitário.

Em resenha de um livro mais recente de Cass 
Sunstein, que trata de questões relativas à 
filosofia do paternalismo libertário, Rachlin 
(2015) destaca o potencial dessa proposta para 
promoção da liberdade individual, em uma 
nota relevante para pensar interlocuções entre 
tal proposta e a de planejamento cultural: 

Se a vida fosse como um barco, em que tipo de 

barco você preferiria estar – um pequeno barco 

a remo, jogado para cima e para baixo pelas 

ondas, ou um transatlântico que cruza sobre 

elas? Como uma pena ao vento, ou um barco a 

remo no mar, uma pessoa cujo comportamen-

to está sob o controle de reforços imediatos 

é menos, e não mais livre do que aquela cujo 

comportamento está sob o controle de refor-

çadores temporalmente estendidos e abstra-

tamente concebidos. Nudges que colocam o 

comportamento sob o controle de contingências 

de longo prazo estarão a serviço da liberdade 

individual, em vez de destruí-la. (p. 201)
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Importa ainda ressaltar que essa rejeição 
ao dogmatismo não se confunde com a 
adesão a um empirismo ingênuo: ninguém 
é isento de crenças e inclinações pesso-
ais a ponto de ser exclusivamente “guiado 
pelas evidências”. Porém a atitude cien-
tífica implica um esforço de ponderação 
e equilíbrio entre crenças pessoais (que 
invariavelmente afetam a avaliação sobre 
a experiência sensível) e as evidências dis-
poníveis. Justamente procurando preservar 
uma postura não-dogmática, julgamos que, 
uma vez considerados variados exemplos 
e argumentos favoráveis às propostas do 
paternalismo libertário e do planejamento 
cultural, convém também meditar sobre 
algumas das críticas e ressalvas feitas em 
relação a essas propostas. 

O caso do paternalismo libertário é tão con-
trovertido quanto o do planejamento cultural, 
e se por um lado atraiu muitos entusiastas, 
por outro lado despertou bastante antago-
nismo e críticas inflamadas. Uma das mais 
contundentes foi elaborada por White (2013), 
que apontou uma série de dificuldades éticas 
e técnicas que, alegadamente, demonstra-
riam a inconsistência da proposta de Thaler 
e Sunstein (2008). Uma crítica do ponto de 
vista ético afirma que o modelo de paterna-
lismo por eles avalizado seria mais nocivo 
do que modelos tradicionais, por operar ve-
ladamente, e não de forma ostensiva como 
o paternalismo old school.

Críticas e ressalvas ao 
paternalismo libertário e ao 
planejamento cultural

Projetos para a gestão da vida em sociedade 
são frequentemente cercados de polêmica, 
invocando teses há muito discutidas pela 
filosofia política, especialmente de tradição 
contratualista, e até hoje sem sinal de re-
solução. Isso não precisa ser – e em nossa 
visão não deve ser – visto como algo ruim. Não 
reconhecer um “fim da linha” para debates 
éticos e políticos não é demérito algum. Ao 
contrário: admitir que há questões sem um 
horizonte definido para a resolução conduz 
a uma postura de tolerância, de parcimônia 
e de respeito e apreço pelo dissenso. 

Trata-se da constatação de que o falibilismo e o 
pluralismo axiológico são marcas indeléveis da 
humanidade, e, por conseguinte, do reconhe-
cimento de que o livre intercâmbio de ideias e 
de ideais é a melhor esperança para uma con-
vivência harmônica em sociedade. Trata-se de 
postura mais empírica e menos dogmática, pois 
reconhece que preceitos éticos e políticos devem 
ser avaliados (e constantemente reavaliados) 
pela experiência, isto é, pelas consequências 
a que conduzem – que são contingentes, ou 
seja, históricos, relativos, variáveis. Fazemos 
coro à petição de Melo e Castro (2015): “. . . 
nosso compromisso filosófico com o com-
portamentalismo radical não precisa ser cego. 
Importante que a comunidade dos analistas do 
comportamento também pense criticamente 
sobre os problemas internos, de modo a garan-
tir que a análise do comportamento seja mesmo 
científica, e não dogmática” (p. 69).
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Pensando agora a coerção em termos analí-
tico-comportamentais, ainda assim é pos-
sível identificar fatores aversivos salientes 
em alguns nudges. Na experiência de Gamble 
(2017), por exemplo, parte do procedimento 
envolve o que pode ser interpretado como 
sinalização de punição – caso do “lembrete 
amigável” que chegava com a mensagem 
“PAGUE AGORA”. Todos conhecem o tipo de 
consequência acarretada pelo não pagamen-
to de impostos, e dificilmente alguém ra-
zoável negaria seu caráter aversivo. Ora, via 
condicionamento clássico, a sinalização de 
eventos aversivos torna-se ela própria aver-
siva, a ponto de estar envolvida na gênese 
e manutenção de transtornos psicológicos. 

Em um panorama sobre transtornos de 
ansiedade, Zamignani e Banaco (2005) 
mencionam o paradigma da supressão con-
dicionada como importante modelo para a 
compreensão de quadros ansiosos, e notam: 
“Nesse paradigma, um estímulo discrimi-
nativo (pré-aversivo) sinaliza que, após 
a passagem um determinado tempo, será 
apresentado um estímulo aversivo. O próprio 
estímulo pré-aversivo torna-se aversivo devido 
ao pareamento com o estímulo aversivo [itáli-
cos adicionados]” (p. 87). Destarte, pensada 
“comportamentalmente”, a intervenção de 
Gamble (2017) estabelece uma contingên-
cia nitidamente aversiva, e análoga àque-
las comuns no contexto da constituição 
de transtornos psicológicos graves. Esse é 
apenas um exemplo, mas quantos outros 
nudges (pretensamente não-coercitivos) não 
poderiam ser pensados de modo semelhan-
te? Seriam mesmo inofensivos?

Na ótica de White (2013), isso permitiria qua-
lificar os nudges como práticas coercitivas – 
com a ressalva de que o uso do qualificativo 
por esse autor não necessariamente reflete a 
noção analítico-comportamental de coerção. 
Ele avalia que os procedimentos em que se 
baseiam os nudges feririam a autonomia de 
modo a colocar em risco a própria integridade 
individual, interferindo em valores pessoais, e, 
assim, abrindo brechas para práticas nefastas 
de manipulação. A sutileza da interferência 
no processo de escolha possivelmente daria 
ao sujeito controlado menos oportunidade de 
reação (ou contra-controle, pensando como 
behavioristas). Em função disso, White (2013) 
ajuíza que as formas mais convencionais de 
paternalismo seriam preferíveis:

Uma outra maneira de compreender a natureza 

coercitiva dos nudges é [notar que] eles são 

desenhados para alterar o comportamento das 

pessoas de acordo com os interesses de outras 

pessoas dependendo de anomalias inconscien-

tes na tomada de decisão . . . os objetivos ou 

fins de um nudge estão frequentemente es-

condidos, e os vieses cognitivos e heurísticas 

em que se baseiam raramente são esclarecidos.

Se alguém é comprometido com a intervenção 

paternalista, restam poucas razões para preferir 

o nudge em relação a métodos mais explícitos 

de paternalismo, dada a natureza coercitiva de 

ambos. Se o governo quer desencorajar certo 

comportamento, tal como alimentação não-

-saudável ou poupança insuficiente, ele tem 

ferramentas de abolição, impostos e subsídios 

para mudar os incentivos para engajamento. 

Não são menos paternalistas ou coercitivas, 

porém tem uma vantagem clara: estão todas 

elas expostas para todos verem. (p. 96)
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uma discussão recente e detalhada a esse res-
peito. Aqui, alternativamente, gostaríamos de 
salientar como os valores pessoais de Skinner 
parecem ter interferido de forma significativa 
em suas considerações sobre o planejamento 
da cultura. Em anotação de seus notebooks, 
sobre o paternalismo como prática de gover-
nança, Skinner (1980) escreveu:

“Paternalismo”

Um escritor reclama a um jornal londrino sobre 

o paternalismo do governo em demandar que 

um alerta seja impresso em pacotes de cigarro. 

Embora pudesse preferir parar, ele continuará a 

fumar em protesto. Isso é um exemplo em mi-

niatura da história da luta pela liberdade. Tendo 

escapado do controle aversivo, violento, mantido 

em nome do bem do controlador, alguém conti-

nua a escapar do controle pelo bem do controlado.

Uma objeção válida é de que o alerta é aver-

sivo. Podemos dispensar todo o controle sob 

o qual as pessoas mudam seu comportamen-

to para escapar de consequências aversivas? 

As “razões” para parar de fumar (como para 

parar de fazer qualquer coisa) são punitivas. 

Um alerta é uma regra concernindo consequ-

ências aversivas; ele clarifica as contingências 

naturais, mas não adiciona consequências pu-

nitivas arbitrárias, como poderia ser feito, por 

exemplo, tornando ilegal fumar.

Quais são as consequências positivas de não 

fumar?

1. Estar livre de um tipo particular de contro-

le. Não entrar em pânico quando esquecer os 

cigarros.

2. Melhor saúde agora – sem tosse, digamos. 

Melhores perspectivas sobre as condições dos 

pulmões agora, em vez de um futuro canceroso.

Diante desses questionamentos, alguns po-
deriam acusar alarmismo, retrucando: isso é 
trivial, contingências de sinalização da pu-
nição ocorrem tão corriqueiramente quanto 
tantas outras contingências típicas em mode-
los de psicopatologia, que são meros análogos 
construídos para facilitar uma compreensão 
etiológica. Ancorar-se em um modelo desse 
tipo para concluir que a sinalização de puni-
ção, utilizada numa intervenção de política 
pública, é per se perniciosa seria açodado, im-
preciso ou mesmo falso. Além disso, alguma 
ansiedade, conquanto mínima, pode ser ine-
vitável à vida em sociedade. E, afinal, que po-
lítica pública não seria, em alguma medida, 
aversiva? De fato, levando em consideração 
as teses de Perone (2003), não há escapató-
ria: o controle aversivo é ubíquo – ainda que 
isso não autorize afirmar que toda forma de 
controle aversivo é igualmente ruim. Mais: 
considerando a trama conceitual envolvida 
na noção de controle aversivo, atravessada de 
inconsistências que impedem uma definição 
objetiva (Hunziker, 2011), não seria prudente 
rechaçar uma dada prática simplesmente por 
ser classificável como aversiva, a menos que 
admitamos apelar a critérios arbitrários.

Se não é razoável recorrer à noção de controle 
aversivo para julgar intervenções de planeja-
mento cultural, são necessários outros parâ-
metros. Uma alternativa é deslocar a discus-
são para a questão dos valores envolvidos no 
planejamento, e da legitimidade que deteriam 
aqueles que se propõem a planejar. Na litera-
tura de análise do comportamento, há exem-
plos de pesquisas conceituais consistentes que 
se focam na eleição da sobrevivência das culturas 
como valor – ver Melo e Castro (2015) para 
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porque não reconheceriam o fundamento 
factual de determinação dos valores. Valores 
seriam, argumentou (Skinner, 1971), produtos 
de contingências de reforçamento: valorizar 
ou desvalorizar algo não é decisão livre, mas 
resultado de um histórico de condiciona-
mento – o que procede. Disso, conduto, não 
se segue que uma análise de contingências 
possa, por si só, preceituar valores, pois expli-
car a origem de um valor não equivale a justi-
ficá-lo. Noutras palavras: nenhum enunciado 
do tipo “deve ser” pode ser derivado de outro 
enunciado do tipo “é”, como David Hume 
(1711-1776) já demonstrou, e Staddon (2013, 
2014) reiterou ao expor essa fragilidade na 
obra skinneriana. A tentativa de naturalizar 
dados valores – de camuflar o subjetivo como 
objetivo, e o pessoal como impessoal – pode 
indicar dificuldade em reconhecer tais va-
lores como seus. Com relação à procedência 
dos valores no projeto utópico de Skinner, 
Staddon (2014) comenta que “as finalidades 
do controle foram silenciosamente fornecidas 
por suas próprias e não-examinadas intui-
ções liberais de meio do século XX” (p. 217)7.

O não-reconhecimento do aspecto polêmico 
de problemas ético-políticos e o intento de 
naturalizar dados valores são presumivel-
mente fatores responsáveis pela descon-
fiança em relação à proposta de planeja-
mento cultural. Em diferentes momentos, 
Skinner (1948/2005; 1971) apontou para a 
ciência como uma chave-mestra para esses 
problemas. Esse cientificismo o aproxima 
de tendências tecnocráticas: como exposto 
por Rutherford (2017), a engenharia social 

3. Amigos satisfeitos. “Obrigado por não 

fumar”.

4. Dinheiro para gastar com outras coisas.

Por que não uma campanha governamental? . . 

. Alguém consideraria questionável essa forma 

de paternalismo? A cultura está simplesmente 

transmitindo para todo mundo as lições que 

algumas pessoas já aprenderam. (pp. 35-36)

Respondendo a Skinner: sim, há quem con-
sidere muito questionável essa forma de pa-
ternalismo, e teses contrárias já foram avan-
çadas por outros autores (e.g.; Hoccutt, 2013; 
Staddon, 2014). Alguns dos argumentos são 
impugnáveis: por exemplo, nem todos têm 
a longevidade e o bem-estar como valores 
capitais – e por que deveriam? Para alguns, 
viver mais ou com saúde não é argumento 
convincente para privar-se de dados exces-
sos e prazeres (ainda que eventualmente im-
pliquem uma vida curta e débil), tampouco 
justificativa aceitável para o paternalismo. 
Além disso, reforçamento social (“amigos 
satisfeitos”) também se pode obter fuman-
do, e com relação ao dinheiro, embora seja 
reforçador generalizado, o quanto cada um o 
valoriza é deveras idiossincrático. Em suma, 
Skinner (1980) parece supor uma obviedade 
manifesta num problema nada óbvio, dei-
xando transparecer (advertidamente ou não) 
os seus próprios valores, e pior: generalizan-
do-os como se universalmente partilhados.

A esses contra-argumentos, Skinner possi-
velmente treplicaria que estão equivocados 

7 O termo “liberal” deve ser compreendido conforme o significado que possui no contexto americano – para detalhes e contex-
tualização, checar Staddon (2014).
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Tecnologias comportamentais aplicadas à 
construção e ao aprimoramento de políticas 
públicas são hoje uma realidade. A ordem 
executiva citada no início desse texto ilustra 
bem a relevância e a amplitude alcançadas 
por tais tecnologias. Iniciativas da comuni-
dade de analistas do comportamento pare-
cem buscar a efetivação daquilo que foi an-
tevisto por B. F. Skinner como planejamento 
cultural. Práticas análogas advêm da área de 
economia comportamental, sendo a proposta 
de paternalismo libertário, como formulada 
por Thaler e Sunstein (2008), talvez a mais 
notória, com seu modelo de intervenções in-
teligentes e econômicas baseado em nudges. 
Se se diferenciam em relação às suas teorias 
de base, paternalismo libertário e planeja-
mento cultural constituem esforços promis-
sores com finalidades comuns, quais sejam, 
alterar a conduta de indivíduos em grupo e, 
assim, modificar práticas culturais.

Há diferenças mais pontuais, cabe notar: 
Skinner (1971) se valia de uma analogia es-
trita, quase inverossímil, entre o design de 
experimentos em laboratório e o design da 
cultura, o que não encontra paralelo idêntico 
em Thaler e Sunstein (2008), muito embora 
também eles recorram a achados experimen-
tais para o embasamento dos nudges. Outra 
diferença relevante reside na estratégia de 
relações públicas da qual lançaram mão: se 
em Skinner (1948/2005; 1971) verificam-se 
proposições apresentadas como alternativas 
radicais ao status quo, subvertendo alguns dos 
valores mais basilares da cultura ocidental, 
em Thaler e Sunstein (2008) observa-se uma 
tendência muito mais conciliatória, que, ao 
passo em que se esquiva de querelas filo-
sóficas profundas sobre a liberdade, busca 

skinneriana e o modelo de governança des-
crito em Walden Two, com a democracia subs-
tituída por uma autocracia socialista e com o  
planejamento centralizado por um comitê 
não-eleito de especialistas, coincide em 
muitos pontos com o que preconizaram os lí-
deres do movimento tecnocrático americano. 

Em uma densa análise dos argumentos de 
Skinner sobre a liberdade, Hocutt (2013) 
revela algumas de suas inconsistências ló-
gicas, e aponta motivos para duvidar do 
utopismo skinneriano, particularmente no 
que se refere ao modelo para o planejamento 
da cultura. Dado que seu alerta remete ao 
problema da centralização do poder e das 
relações entre controladores e controlados, 
parece ser aplicável também ao caso do pa-
ternalismo libertário:

Mesmo que pudéssemos assumir que seus 

controladores podem conhecer todos os finos 

detalhes que precisariam conhecer, não temos 

garantia de que eles prefeririam usar seus 

conhecimentos para o nosso benefício e não 

o deles. Pelo contrário, dada a história das 

ordens políticas, temos motivos para duvi-

dar disso. Governantes inevitavelmente têm 

preferências que estão em conflito com as 

preferências daqueles que governam (Staddon 

2012). Mesmo em uma democracia, os responsá-

veis, às vezes, buscam fins que os cidadãos, ou uma 

parte considerável deles, não deseja e não gosta 

[itálicos adicionados]. Conceder a qualquer 

grupo poderes ilimitados não seria, portanto, 

meramente desaconselhável, mas previsivel-

mente desastroso. (p. 273)

Considerações finais
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noção de “coerção” desposada por cada uma 
delas, ou ainda trazer para a análise conceitos 
não tratados no presente trabalho, como o de 
metacontingência, comum na literatura sobre 
análise do comportamento, legislação e po-
líticas públicas (e.g. Todorov, 2005).

Paralelamente à avaliação das estratégias 
conforme seus efeitos práticos, quem sabe 
também seja o caso de retificar a obstinação 
de Skinner (1961) – “confundir e atrasar a 
melhoria de práticas culturais para tergi-
versar sobre a palavra melhorar não é, em 
si, uma prática útil” (p. 6) –, vindicando, 
adversamente, que o significado de melhorar 
não é autoevidente (sobretudo em referência 
a práticas culturais), demanda escrutínio, e 
talvez sequer possa ou deva ser aferido por 
um critério puramente utilitarista. Se o nobre 
ímpeto por melhorar o mundo for o mesmo 
para a igualmente nobre arte de refletir 
sobre as tão complexas questões filosóficas 
que orbitam iniciativas de planejamento, 
quiçá eventualmente haja mais e melhores 
argumentos favoráveis ao planejamento 
cultural e ao paternalismo libertário, tanto 
quanto críticas ainda mais sofisticadas e 
uma autocrítica pujante. Esse texto foi uma 
tentativa de contribuir para reflexões nesse 
sentido: se o leitor o finaliza minimamente 
intrigado, damo-nos por satisfeitos.
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cultural: especulações conceituais 
sobre os “níveis” de análise

Groups, individuals and cultural  
planning: conceptual speculations  
on the “levels” of analysis

Resumo
A Análise do Comportamento, mais de 60 anos após 
Ciência e Comportamento Humano (Skinner, 1953) e mais 
de 30 após Metacontingências em Walden Two (Glenn, 
1986), ainda convive com dissensões importantes na 
busca de uma consistente análise de práticas culturais. 
Dentre as bases conceituais em conflito, a questão da 
unidade de análise (contingência ou metacontingên-
cia) carece de corroboração suficiente, seja no âmbito 
dos análogos experimentais, seja no contexto teórico 
em desenvolvimento. Adicionalmente, a questão dos 
efeitos das consequências sobre indivíduos ou grupos 
constitui relevante debate. Desdobramentos impor-
tantes se destacam, como é o caso da discussão sobre 
a natureza e características dos “níveis” de análise 
(filogenético, ontogenético e cultural). Nessa pers-
pectiva, o presente ensaio teórico se propõe a reunir 
argumentos e conceitos formulados pelos autores ci-
tados e seus comentadores, com a finalidade de tornar 
claras as proposições conceituais skinnerianas para os 
delineamentos culturais.

Abstract
Behavior Analysis, more than 60 years after Science 
and Human Behavior (Skinner, 1953) and more than 30 
after Metacontingencies in Walden Two (Glenn, 1986), 
still coexists with major dissensions in the search for 
a consistent analysis of cultural practices. Among the 
conflicting conceptual bases, the question of the unit 
of analysis (contingency or metacontingency) lacks 
consistent corroboration, either within the framework 
of experimental analogues or in the theoretical 
context under development. In addition, the question 
of the effects of consequences on individuals or 
groups is relevant debate. Important developments 
stand out, as is the case of the discussion about the 
nature and characteristics of the “levels” of analysis 
(phylogenetic, ontogenetic and cultural). Whithin this 
perspective, the present theoretical essay proposes 
to gather arguments and concepts formulated by the 
aforementioned authors and their commentators, with 
the purpose of clarifying the Skinnerian conceptual 
propositions for the cultural designs.
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Dimensões e dissensões 
conceituais em Análise 
Comportamental da Cultura

O tipo de compreensão adotado para cada 
qual dos conceitos reunidos no título que 
encima este texto é crucial para a caracteri-
zação e consolidação do que temos chama-
do de Análise Comportamental da Cultura. 
Distintas são as possibilidades oferecidas pela 
literatura do Comportamentalismo Radical 
para uma delimitação conceitual consensual 
ou definitiva do que se possa conceber como 
“indivíduo”, “grupo” e “níveis de análise” 
no contexto da Análise do Comportamento. 
Essa insegurança conceitual, gerada por um 
trânsito igualmente incipiente de procedi-
mentos e estratégias de pesquisa experi-
mental e teórica, tem tornado o campo dos 
delineamentos culturais – e note-se que 
aqui também estão em jogo outros termos 
dependentes de interpretação funcional – 
um território pronto a abrigar dissensões 
as mais variadas. Como em outros casos da 
ciência natural, a experimentação controlada 
poderia ser um critério aceitável e, mesmo, 
ideal para dirimir dúvidas sobre os conceitos 
utilizados, a partir da pressuposição de que 
aquilo que revelam os dados é o que im-
porta, sendo sua denominação formal mero 
aspecto secundário. Seria ótimo se simples 
assim fosse a realidade do intrincado mundo 
da construção de teorias. Do ponto de vista 
machiano, seria uma espécie de “expurgo” 

de toda terminologia metafísica: os dados – 
vã esperança – seriam aquilo que se mostra 
à nossa observação; nada mais. Ocorre que, 
diferentemente de uma tentadora separa-
ção entre avanços teóricos e avanços expe-
rimentais, a Análise do Comportamento é 
uma dessas abordagens prioritariamente in-
teressadas em justamente fazer uma ligação 
pragmática entre resultados de pesquisa e 
realidades concretas, o que implica “olhar” 
para os dados e conjecturar sobre quais 
condições de sua interpretação permitem 
esclarecer novas relações entre variáveis. É 
equivalente ao que fazemos (ou deveríamos 
fazer), costumeiramente, no final das seções 
de Discussão de nossos artigos científicos.

Supondo que consigamos certo consenso em 
particularizar o estudo de práticas culturais 
como parcela (relevante) de um objetivo que 
consagramos como foco geral da Análise do 
Comportamento e supondo ainda que tal 
dimensão particular é dirigida a identifi-
car e descrever aspectos essenciais do que 
Skinner designou como comportamento 
social1, parece claro que uma adequada 
conceituação de cada qual dos três termos/
expressões aqui selecionados é crucial para 
o avanço consistente da articulação entre 
teoria e pesquisa no contexto da cultura 

1 Consideramos, aqui, a definição skinneriana de comportamento social, baseada no pressuposto de mediação de consequências. 
Diz Skinner a respeito: “O comportamento social pode ser definido como o comportamento de duas ou mais pessoas uma em 
relação à outra, ou de ambas, em conjunto, em relação a um ambiente comum” (1953/1967, p. 171).
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(sob um viés comportamentalista, natural-
mente). É esse o exercício que se pretende 
fazer neste ensaio2.

Formulações conceituais que pretendem 
contribuir para o edifício teórico e prático 
da Análise Comportamental da Cultura de-
rivam, fundamentalmente, das contribui-
ções de B. F. Skinner e de S. S. Glenn. O 
primeiro, incidentalmente em Walden Two 
(1948/1972) e, sistematicamente, em Ciência 
e Comportamento Humano (1953/1967), 
Reflections on Behaviorism and Society (1978), 
Contingências de Reforço (1969/1984), outros 
livros e dezenas de artigos científicos. 
A segunda, a partir de seu basilar artigo 
Metacontingencies in Walden Two (1986) e 
diversos outros artigos.

As considerações subsequentes partem de 
uma interpretação cientificamente otimis-
ta das contribuições de B. F. Skinner para 
uma formulação behaviorista sobre com-
portamento e cultura no âmbito do terceiro 
“nível” de variação e seleção. Uma formula-
ção otimista, neste caso, diz respeito a pres-
supor que, embora Skinner não tenha tido 
tempo ou oportunidade para completar suas 
considerações sobre tão relevante assunto, 
evidenciam-se em sua obra diversas passa-
gens por onde transitam enunciados funda-
mentais sobre a lógica funcional das relações 
entre organismo e ambiente. Tal análise das 
contribuições skinnerianas se fará conside-
rando que (em função dos argumentos que 
serão apresentados adiante) as contribuições 
desse autor adquirem um sentido completo e 

viabilizador de uma Análise Comportamental 
da Cultura a partir do conceito de seleção 
pelas consequências sobre o comportamento 
individual e fundamentado no uso da con-
tingência de três termos como unidade de 
análise descritora de quaisquer tipos de rela-
ções operantes entre organismos e ambiente; 
não restarão excluídas, naturalmente, as re-
lações respondentes enquanto participantes 
das práticas culturais (De Rose, 2016). De 
todo modo, por arbitrária conveniência de 
argumentação, exemplificaremos (limitada-
mente) a situação em debate pelo caso dos 
operantes. É nesse cenário que se apresenta o 
objetivo central deste trabalho, que tenciona 
discutir conceitos estabelecidos por Skinner, 
Glenn e seus comentadores, com a finalidade 
de tornar claras as proposições conceituais 
skinnerianas e sugerir a preservação de sua 
abordagem aos delineamentos culturais.

Indivíduos e grupos:  
quem se comporta?
Consideremos consenso que a máxima teóri-
ca do Behaviorismo Radical é a seleção pelas 
consequências. Ou seja, comportamentos 
são instalados, se mantêm, são excluídos ou 
mudam suas características sob algum critério 
de medida (frequência, duração, força-peso, 
topografia) em função das consequências que 
produzem no ambiente, considerando algum 
contexto compreendido como condição an-
tecedente que inclui dimensões temporais, 
estímulos discriminativos, operações esta-
belecedoras e uma série similar de condições 

2 Cujas ideias preliminares foram comunicadas no Simpósio sobre Questões Teóricas, organizado por Zilio, D., Carrara, K., e 
Todorov, J. C., na XXV edição do Encontro Anual da ABPMC, 2016, em Foz do Iguaçu (PR).
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particulares. Sinteticamente, trata-se da 
configuração do que consideramos os três 
“termos” essenciais que compõem a noção 
de contingência no âmbito operante. Este, 
por sua vez, é tipificado por Skinner (não 
sem dissensões posteriores na literatura) por 
um paradigma de controle por consequên-
cias em que o comportamento, representado 
por uma unidade mínima previamente des-
crita, a que denominamos resposta, é o alvo 
central do processo de seleção. Obviamente, 
poderíamos ir além do simples dizer que o 
comportamento é aquilo que se altera. Por 
exemplo, observando que, para além da mu-
dança comportamental, há uma mudança 
corporal, há mudança no organismo, há uma 
mudança do indivíduo como um todo. Essa, 
porém, embora fascinante, constitui ainda 
outra questão que foge ao escopo mais direto 
deste breve texto.

Retomemos, pois, o perfil de argumentos 
antes prometidos e consideremos, portanto, 
que, para uma boa compreensão da funcio-
nalidade do operante, a proposta original de 
Skinner indica a seleção pelas consequên-
cias sob certas condições ambientais. Como 
Skinner era adepto da proposta machiana 
de uma ciência “enxuta” (Ernst Mach diria 
“econômica”) sobre a natureza empírica3 em 
geral, busca formular uma noção essencial, 
porém, ao mesmo tempo, dotada de genera-
lização de largo espectro para a compreensão 
das relações entre organismos e seu mundo 
(tecnicamente, “seu ambiente”). Trata-se, 
justamente, da noção de contingência. 

Etimologicamente, contingência compõe-
-se de raízes que denotam condições sob 
as quais (ou a depender da ocorrência das 
quais) certos fatos acontecem. Nesse senti-
do, contingência, aplicada às ciências natu-
rais, diz respeito a relações de dependência 
entre variáveis. Mais precisamente, no caso 
da Análise do Comportamento, contingência 
é uma unidade de análise que descreve rela-
ções de dependência. Mas dependência entre 
que aspectos? Relações de dependência entre 
condições antecedentes, comportamento e 
condições subsequentes (que, a depender de 
efeitos que eventualmente produzam sobre o 
comportamento – de fato, uma classe de res-
postas –, serão consideradas condições mais 
que subsequentes, isto é: consequentes).

Existem aspectos que ainda precisam ser es-
clarecidos. Um deles diz respeito aos “termos” 
em “contingências de três termos”. Os termos, 
genericamente, podem dizer respeito a marcos, 
tipos, instâncias, aspectos, demarcações. No 
caso específico das contingências de três 
termos, essas acepções (contexto antecedente, 
comportamento e consequências) correspon-
dem às instâncias temporo-espaciais cujas 
diferentes combinações de ocorrência geram 
padrões particulares para o comportar-se. 
Mais concretamente, para exemplificar, supo-
nhamos que, sob determinadas circunstâncias 
ambientais antecedentes, na situação (1), a 
relação entre comportamento e consequên-
cia (“2º” e “3º” termos) seja temporalmente 
mediada pelo transcurso de dois segundos; 
comparativamente, na situação (2), a mesma 

3 O empírico aqui tal como referido por Mach aos elementos materiais, concretos, tangíveis da natureza, com os quais os orga-
nismos partilham relações funcionais.
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relação seja mediada por oito segundos. Os 
“termos” são os mesmos em sua natureza 
(mesmos tipos ou instâncias do mundo empí-
rico como objeto de observação). No entanto, 
o conhecido mecanismo de relativa “ime-
diaticidade” ou “atraso” de consequências 
produz, provavelmente, resultados distintos 
em relação ao padrão de comportamento se-
lecionado. Nesse caso, o “tipo de configura-
ção” (no exemplo, em face de uma unidade de 
medida de latência) da relação funcional entre 
os termos “2º” e “3º” afeta diferencialmen-
te os padrões comportamentais resultantes, 
mesmo considerando, neste caso particular, 
a manutenção da configuração do primeiro 
termo (condições antecedentes) como cons-
tante para as duas situações. 

Por outro lado, quando examinamos o “1º” 
termo da contingência de três termos, pode-
mos nos deparar com a possibilidade de que 
distintas manipulações possam estar envol-
vidas. Por exemplo, um piloto de avião, em 
busca de uma boa aterrissagem, não apenas 
precisa manter sua atenção visual concentrada 
(padrão comportamental), mas deve fazê-lo 
de tal modo a considerar as condições previs-
tas de tempo, o plano de voo, a combinação 
de botões ou alavancas a serem acionadas, os 
padrões de velocidade requeridos (condições 
antecedentes), antes de que o próximo passo 
de uma cadeia de comportamentos possa ser 
executado. Inclui-se aqui, ainda, o fato de 
que em aviação civil é sempre requerido um 
segundo piloto, o que amplia a complexidade 
das condições de comando para uma aterris-
sagem adequada. Ou seja, várias “operações” 
podem caracterizar ou constituir a configura-
ção das condições antecedentes sob as quais 

um padrão de resposta seja requerido para 
que seja seguido de uma consequência refor-
çadora, neste episódio representada por uma 
aterrissagem “bem-sucedida”. É como se se 
dissesse, a respeito do contexto anteceden-
te, algo como “se tal aspecto se apresenta 
de certo modo..., isso acrescido ao fato de 
que esse aspecto esteja disponível para ser 
identificado pelo organismo por um período 
de 30 segundos e, adicionalmente, esteja em 
vigor uma iluminação de tal ou qual intensi-
dade...”, deverá ocorrer que, se (e unicamente 
se) o organismo se comporta com tal ou qual 
padrão de respostas (termo “2º”), sua res-
posta seja seguida de um estímulo reforçador 
positivo do tipo tal...

Dito de modo equivalente, o número de 
“termos” permanece três, mas, especial-
mente no primeiro termo, a forma de organi-
zação do termo revela detalhes que por vezes 
se confundem com o acréscimo de instâncias: 
trata-se de dois aspectos distintos. Por isso, 
converge com o pensamento skinneriano a 
noção de que as relações diretamente estu-
dadas com o auxílio da unidade de análise 
“contingência de três termos” são aquelas 
tipificadas por (1) “comportar-se sob tais 
condições” e (2) “comportar-se em função 
de tais consequências”. Evidentemente, uma 
terceira relação, porém indireta, pode ser 
vislumbrada entre (1) e (3), mas essa pos-
sibilidade não parece legitimar a prática de 
falar, bastante corriqueira, em “contingência 
tríplice”. A contingência, embora possua, 
na sua mais basilar e vertical compreensão, 
três termos – indissociáveis, observe-se – 
não parece implicar tríplice relação, mas a 
dupla e essencial explicitação de condições 
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“causais” (leia-se: funcionais) conhecida 
pela máxima “se, então” (se, diante de de-
terminadas condições, um organismo emite 
respostas com específico padrão, então se 
seguirá determinado tipo de consequência). 

Não por acaso, Keller e Schoenfeld (1950/1968, 
p. 67), autores do primeiro detalhado e con-
sistente texto didático sobre princípios de 
Psicologia sob a ótica behaviorista, utilizam 
a notação (considerando as letras utilizadas 
no paradigma como iniciais de palavras em 
língua inglesa) s...R → S (s... enquanto con-
junto de estímulos nem sempre identificáveis 
diante dos quais uma resposta é emitida); R 
dizendo respeito à própria resposta operante 
emitida; S fazendo referência a algum es-
tímulo que é consequência para a emissão 
da resposta. Inspirados no texto de Skinner 
(1938), esses autores pretendiam estabelecer 
diferenças entre respostas eliciadas e emiti-
das; entre paradigmas respondente e operan-
te; entre presença e ausência de substituição 
de estímulos nos respectivos procedimentos 
de condicionamento. Importa singularmen-
te, para o presente ensaio, a demarcação 
clara apresentada pelos autores em relação 
ao que corresponderia hoje ao termo 1º da 
contingência de três termos. Embora alguns 
tipos de configuração contextual (estímulos 
discriminativos, por exemplo) sejam clara-
mente identificados em algumas situações, 
é possível conceber uma multiplicidade de 
outros aspectos temporo-espaciais a compor 
o contexto correspondente ao “s” minúsculo 
da formulação clássica skinneriana. Esses 
aspectos corroboram a hipótese de que, seja 

qual for o grau de complexidade do contexto 
antecedente, é possível concebê-lo como um 
termo de única natureza e, especialmente, 
única função, ou seja, constituir-se em oca-
sião e condição materialmente configurável 
para que uma resposta, ocorrendo na sequ-
ência e diante dessa configuração contextual, 
apresente, subsequentemente, característi-
cas mensuráveis (frequência, duração, etc.) 
referentes à sua preservação, modificação 
ou eliminação.  

Outra questão relevante4 a respeito da pro-
posta de Skinner sobre contingência como 
unidade de análise resulta de literatura mais 
recente, inaugurada pela publicação de Glenn 
(1986) propondo a unidade de metacon-
tingência como própria e necessária para a 
análise de práticas culturais e seu entorno. 
Como se verá na sequência, as ponderações 
anteriores sobre o conceito de contingência 
poderão ser úteis na compreensão do que 
possam ser considerados conceitos impres-
cindíveis ou acessórios para o que se conven-
cionou considerar “análise comportamental 
da cultura”. Trinta anos depois do advento 
do conceito de metacontingência (1986) e 
após muitas tentativas de planejamento que 
consideram imprescindível essa segunda 
unidade de análise para a compreensão da 
lógica funcional de comportamentos entre-
laçados no âmbito dos grupos, parece que a 
literatura não revela exemplos suficientes 
que extrapolem com sucesso a superação de 
problemas cotidianos antes resolvidos por 
analistas skinnerianos mediante o uso da 
unidade de contingência de três termos. 

4 Todas as demais, ainda mais importantes e essenciais, podem ser encontradas em De Souza (2000).
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A análise feita por Glenn (1986) sobre Walden 
Two (1948/1972), enquanto “convocação” 
ética a todos os analistas do comportamento 
para engajamento num processo de partici-
pação social dos cientistas com vistas a con-
tribuir concretamente para a busca de justiça 
social é, fora de qualquer dúvida, pertinen-
te, oportuna e bem-vinda. Resumidamente, 
sugere a autora:

Uma solução mais provável, para alcançar um 

mundo melhor, pode estar no arranjo de me-

lhores contingências em nossos ambientes atuais, 

que nos levem em direção àqueles objetivos. 

Podemos começar isso aqui e agora. Buscar em 

outro lugar, assim como aguardar por um ide-

alizador brilhante, provavelmente não tornará 

o começo mais fácil. Nossa tarefa parece ser 

a de abrir um caminho através da imensidão 

que nos separa da Terra Prometida, projetan-

do e construindo os veículos de que neces-

sitamos para nos levar até ela. (p.1) (itálicos 

adicionados)

Glenn reitera essa possibilidade:

Como Skinner apontou em Ciência e 

Comportamento Humano (1953), o desen-

volvimento tecnológico avançou rapidamente 

em campos nos quais o método científico foi 

empregado. A discrepância entre o progresso 

tecnológico nas ciências físicas e biológicas, e 

o das ciências comportamentais e sociais levou 

a um perigoso desequilíbrio em nosso poder 

para lidar efetivamente com o ambiente físico 

e com o comportamento de indivíduos e grupos 

na cultura. Uma vez que há pouca probabili-

dade de virarmos as costas a tecnologias que 

melhoraram as condições humanas tão signi-

ficativamente, Skinner sugeriu que nos vol-

temos para o desenvolvimento de tecnologias 

comportamentais necessárias para corrigir o 

desequilíbrio. (p. 4) . . . Para aqueles de nós que 

encaram Walden Two como a Terra Prometida 

e o local onde estamos como um Egito, preci-

samos lembrar que existe um caminho agres-

te entre os dois. (p. 12) . . . Para nos ajudar 

em nossa rota através do caminho selvagem, 

sugiro que primeiro olhemos de perto para o 

nosso próprio comportamento. Somos capazes 

de separar os reforçadores tecnológicos dos re-

forçadores cerimoniais e virar as costas a estes 

últimos? O que podemos fazer para criar um 

ambiente de trabalho para os outros que os 

coloque em contato com reforçadores tecno-

lógicos e minimize os efeitos de contingências 

cerimoniais? Ousamos dar afeição livremente e 

não a acumular para usá-la em troca de acesso 

ao controle cerimonial? Existe algum modo de 

organizarmos um sistema, mesmo que peque-

no, no qual o comportamento de todos seja 

igualmente valorizado, no qual todos contri-

buam para o bem-estar do grupo, partilhando 

igualmente os produtos dos esforços do grupo? 

Em qualquer grau que consigamos atingir tais 

objetivos, estaremos progredindo pelo cami-

nho agreste. Nós, os pouco afortunados, não 

faremos juntos a viagem, mas em nossos locais 

e momentos diferentes. Mas, graças aos mo-

dernos meios de comunicação, é possível nos 

beneficiarmos com o que outros aprendem ao 

fazer a viagem. Talvez sejamos capazes de uti-

lizar os momentos em que nossos caminhos se 

cruzarem, para relembrarmos uns aos outros 

para o quê exatamente estamos trabalhando. 

E nós precisamos começar. O tempo é curto. 

(p. 12-13).
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Não apenas o norte ético proposto por Sigrid 
Glenn é reconhecido como adequado à vida 
coletiva pela comunidade de analistas, mas 
(genericamente) as estratégias de ação para 
o estabelecimento de contingências compa-
tíveis com os valores de justiça social para 
todos são bastante apropriadas. Em con-
trapartida, de 1986 para cá o conceito de 
metacontingências e seu entorno conceitu-
al (macrocontingências, produto agregado, 
contingências comportamentais entrelaçadas, 
sistema receptor, por exemplo) passaram por 
refinamentos frequentes, até a versão uni-
ficada atual, divulgada em artigo de Glenn 
et al. (2016) no periódico Behavior and Social 
Issues. Apesar da ingente busca de aperfeiço-
amentos, da realização de análogos experi-
mentais e pesquisas quase-experimentais, a 
ideia de metacontingência como unidade de 
análise imprescindível para as relações im-
plicadas nas práticas culturais acabou, nos 
últimos anos, suscitando questionamentos 
em relação a tratar-se de um conceito apenas 
complementar, facilitador efetivo das análi-
ses, desnecessário pela alternativa original 
do conceito de contingência ou, mesmo, um 
conceito sem o qual não se pode levar adiante 
qualquer análise comportamental dos cha-
mados fenômenos culturais. 

Nesse contexto, a dimensão ético-moral e os 
propósitos postulados por Glenn receberam 
plena aceitação, mas apesar de uma recepção 
tácita apoiada na possibilidade de desenvol-
ver rápida e acuradamente um instrumental 
efetivo para trabalhar objetivamente com 

planejamento cultural, controle e contra-
controle social, ampliação de relações so-
ciais face-a-face e outras dimensões da vida 
social, alguns dos conceitos por ela sugeridos 
passaram a ser vistos como dispensáveis e, 
por isso, distantes ou discrepantes justa-
mente da lógica humeana-machiana5 que 
constituiu entorno predileto à sedimentação 
epistemológica da ótica behaviorista radi-
cal. Conceitos adicionais – como a ideia de 
uma nova dimensão ou natureza de fatos até 
então consensualmente tidos como compor-
tamentais e tipificados agora pela postulação 
de uma suposta realidade “culturante”, por 
“linhagens culturais” ou “culturo-compor-
tamentais”) (e.g. Nogueira, 2009; Caldas, 
2013; Baia et al., 2017) ou por demandarem a 
necessidade do que se designou como “outro 
nível de análise” – acabaram por suscitar 
dissensões, como já dito, não relacionadas 
aos adequados propósitos éticos da Análise 
Comportamental da Cultura sugeridos por 
Glenn (1986), mas aos procedimentos subs-
tantivos de análise propostos e ao suposto 
paralelo operante-“culturante” proposto. 
Naturalmente, outras alternativas de inter-
venção social, não diretamente implicadas na 
dicotomia contingência-metacontingência, 
continuam sendo apresentadas na literatu-
ra, constituindo contribuições relevantes aos 
propósitos éticos já debatidos por Glenn em 
1986 (eg. Guerin & Ortolan, 2017).

Nessa direção, disseminou-se, predomi-
nantemente no Brasil, uma espécie de novo 
arcabouço teórico sobre o uso de recursos da 

5 Não sendo possível aprofundar a caracterização dessa lógica neste breve ensaio, considere o leitor o fato de que a formação 
acadêmica de Skinner passa pela adoção dos pressupostos de “economia científica” e substituição da noção de causalidade pela de 
“relações funcionais”, ambas apresentadas diretamente por Mach, porém também influenciadas previamente pelas reflexões de Hume.
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Análise do Comportamento para viabilização 
de estudos sobre práticas culturais. Ainda 
que o mote da seleção pelas consequências 
permanecesse intacto, a grande maioria das 
publicações (inclusive ao menos duas deste 
autor) fizeram uso do corolário de conceitos 
vinculados à metacontingência. Não sem in-
dagações esporádicas (Andery & Sério, 1999; 
Carrara, 2008), o uso massivo de tais re-
cursos, embora sua limitada aplicabilidade 
prática revelada na literatura, levou a uma 
reificação terminológica das metacontin-
gências. Apenas recentemente questiona-
mentos e análises conceituais sistemáticas 
começaram a aparecer na literatura (Carrara, 
2015; Carrara & Zilio, 2015; Krispin, 2016; 
Zilio, 2016), ensejando profícuos debates em 
eventos científicos.

Depreende-se da caracterização até aqui 
desenvolvida o que se poderia, no limite, 
chamar de um “problema” conceitual. Ou 
seja, se considerarmos, em tese, igualmente 
relevantes as possibilidades de êxito ofereci-
das quando da escolha tanto de contingência 
quanto de metacontingência como unidade de 
análise das práticas culturais – note-se que 
aqui também teremos dificuldades quanto à 
natureza do objeto de estudo (se de dimen-
sões culturantes, se comportamentais, se 
culturo-comportamentais) – haveremos de 
convir que restará confuso admitir igualdade 
material constitutiva desses diferentes tipos 
de realidade. Se esse é o caso, estaremos nos 
defrontando com um dilema equivalente à 
admissão de uma terapia “cognitivo-com-
portamental”, ou seja, que (embora origi-
nalmente lidasse com dois “domínios” ou 
áreas de atuação do organismo) trabalha com 

duas naturezas distintas: o comportamento 
e a cognição, de resto equivalência bastante 
improvável para uma leitura behaviorista ra-
dical. Para tal leitura, só há uma dimensão 
para a natureza das atividades humanas no 
âmbito da interação direta com o ambiente: a 
comportamental. De fato, mesmo nesse tipo 
de terapia (“cognitivo-comportamental”), 
quando lidamos com “cognição”, mediante 
especial atenção à “interpretação” de relatos 
verbais de clientes no cenário terapêutico, es-
tamos, de fato, lidando com comportamento 
e nenhum outro constructo aí hipotetizado. 
Nada mais. Um dos sentidos (ver Carrara & 
Strapasson, 2014, para mais detida análise) 
do termo “radical” no behaviorismo faz re-
ferência à preservação do comportamento 
como via de acesso à descrição integral do 
indivíduo. Não há necessidade de apelar a 
novos conceitos, como já lemos em Skinner. 
Precisaremos mesmo do “cognitivo” em 
“cognitivo-comportamental”? Estamos nos 
referindo a duas naturezas distintas que par-
ticipam da cena das ações humanas? Crê-se 
que só aparentemente sim, mas parece 
seguro que não se trata da intenção dos te-
rapeutas behavioristas. O uso de cognitivo e 
comportamental aí reunidos apenas mostra 
estarem os terapeutas conformados com a 
ideia de que os relatos verbais são objeto de 
meticulosa análise no processo terapêutico e, 
por isso, precisam ser incluídos como objeto 
de especial atenção.

Na mesma linha, quando trabalhamos com 
práticas culturais não estamos nos havendo 
com matéria de qualquer outra dimensão 
que não seja comportamento. Por certo, de 
comportamento concebido no âmbito das 
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relações de organismos com seu ambiente. 
Se admitimos a pertinência dessa reflexão, 
chegamos ao centro do “problema concei-
tual” mencionado. Ou seja, necessariamente 
estaremos nos defrontando com uma na-
tureza comportamental da cultura (daí, in-
clusive, o nome da área em questão: Análise 
Comportamental da Cultura). Para fazê-lo na 
prática, está em jogo um arranjo de contin-
gências. Este, necessariamente, diz respeito 
a relações de dependência entre o comporta-
mento de um organismo, sob algum contexto 
dado, e as consequências que ele produz. Se 
assim for, um organismo, na legítima acep-
ção do termo, é uma forma individual de vida 
provida de algum corpo material constituído 
por órgãos, organelas ou outras estruturas 
que interagem entre si, fisiologicamente, 
e com o ambiente externo, executando os 
diversos processos necessários ou inerentes 
à vida. Se quisermos, no jargão que nos é 
mais familiar, tal vida implica reprodução 
e sobrevivência da espécie, o que inclui um 
complexo processo de interação.

Os relatos sobre evolução das espécies, par-
ticularmente da nossa, asseguram que por 
milhares de anos vivemos de modo próximo 
do nomadismo. Éramos caçadores-coletores. 
As consequências sobre o comportamento 
de um membro de um pequeno (digamos, 
10 indivíduos) grupo eram fácil e rapida-
mente identificadas pelos demais; talvez, 
seja por modelação ou por outro processo, 
o comportamento dos demais, uma “proto-
-prática-cultural”, pudesse ser rapidamente 
afetado e todos do grupo passassem a adotar 
novas práticas para colher frutos ou enfren-
tar outros animais em seu território. Porém, 

mesmo entre representantes do homo sapiens, 
seus repertórios não eram facilmente afe-
tados por um evento ocorrido em qualquer 
outro insólito e distante lugar do planeta. 
A especialização e ampliação das comuni-
cações, acrescida do povoamento dos mais 
inusitados lugares da Terra permitem hoje 
uma comunicação instantânea, a “viraliza-
ção da informação” em pouco tempo, além 
da adoção de estratégias de enfrentamento 
de situações novas de uma forma bastante 
distinta do que ocorria com os sapiens caça-
dores-coletores. A multiplicação da infor-
mação e os efeitos sobre o comportamento 
de outrem obedecem hoje a uma velocidade e 
abrangência diferentes, mas o fato de que as 
consequências são sempre para os indivíduos 
que compõem os grupos e não para os pró-
prios grupos parece indiscutível em qualquer 
dos casos. O “efeito sobre o grupo” é sempre 
uma função da relação de dependência entre 
o comportamento dos seus membros e parte 
do ambiente por eles compartilhado. 

De modo mais direto, não há um organismo 
que possa ser considerado grupo. Melhor, 
para nossos atuais propósitos: não há grupo 
que possa ser considerado um organismo, 
observado o conceito de organismo recém-
-apresentado. Como vimos, o organismo é 
considerado um ser vivo dotado de alguns 
sistemas que funcionam entrelaçadamente 
e de forma adaptativa em relação a um am-
biente passado em que certas características 
foram selecionadas. Nesse sentido, os or-
ganismos considerados “mais evoluídos”, 
como no caso humano, apresentam vários 
órgãos e sistemas fisiológico-funcionais 
para garantir sua sobrevivência: digestivo, 
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respiratório, circulatório, nervoso, linfático, 
urinário, muscular, reprodutor, endócrino 
e ósseo. Um organismo é considerado vivo 
na medida em que faz uso de seus siste-
mas orgânicos, de modo que os organismos 
vivos obviamente nascem, podendo crescer, 
eventualmente exercendo a capacidade de 
reprodução e, necessariamente, morrendo 
em determinado momento.

Nessa perspectiva, apenas indivíduos, bio-
logicamente equipados para colocar em uso 
seus sistemas bio-fisiológicos, podem efe-
tivamente ingerir água e comida, reprodu-
zir-se, aprender conceitos, respirar, ser sen-
síveis às consequências. Os grupos, embora 
sejam fundamentalmente definidos por uma 
reunião de indivíduos, não são organismos 
num sentido biológico. Portanto, grupos qua 
grupos não são sensíveis às consequências. 
São coletivos de indivíduos que, eventual-
mente, podem apresentar padrões de com-
portamento similares, interdependentes, 
entrelaçados em sua topografia, frequência 
ou duração. Todavia, não é possível organizar 
contingências para o controle do comporta-
mento de grupos. Grupos não se comportam. 
Quem se comporta são os indivíduos que 
compõem os grupos. Estes, enquanto or-
ganismos, são suscetíveis às consequências 
e ao contexto antecedente do ambiente em 
que estão inseridos. 

Relembremos algumas passagens de Skinner 
frequentemente revisitadas (como em 
Carrara, 2016). Diz o autor em Ciência e com-
portamento humano (1953/1967), por exem-
plo: “Uma cultura evolui quando práticas 
que se originam dessa maneira contribuem 

para o sucesso de um grupo praticante em 
solucionar os seus problemas. É o efeito sobre 
o grupo e não as consequências reforçado-
ras para seus membros o responsável pela 
evolução da cultura” (p. 131). Trata-se da 
metáfora da “força do grupo”, decorrente 
dos comportamentos que se entrelaçam para 
caracterizar uma ação uníssona e articulada 
de um conjunto de indivíduos: uma prática 
cultural. Nesse caso, Skinner não está dizen-
do que o que é selecionado é o que o grupo 
(enquanto grupo) faz. É evidente que o que o 
grupo faz é exatamente o que, concatenada-
mente, os indivíduos participantes do grupo 
fazem: comportam-se mediante específicos 
padrões temporo-espaciais interdependen-
tes – entrelaçamento –, aspecto que conta 
para a avaliação da evolução de uma “prá-
tica cultural”. Esse entrelaçamento só pode 
ser obtido mediante específica coordenação 
comportamental (que não necessariamen-
te é um caso de cooperação). Nuances do 
comportamento mantido por consequências 
particulares dos indivíduos participantes e 
que não se entrelaçam com os padrões gerais 
da prática cultural em questão não contam 
para a evolução da cultura (no sentido de 
sua efetividade para produzir consequências 
mantenedoras de comportamentos e contin-
gências entrelaçadas).

Harris (1984, p. 491) arremata sobre a 
passagem recém-mencionada de Skinner: 
“Para um antropólogo behaviorista, eventos 
no nível sociocultural são necessariamen-
te abstrações (concretas e reais) derivadas 
da observação de mudanças comportamentais 
em indivíduos, de maneira que a evolução de 
sistemas socioculturais é necessariamente a 
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evolução de tais comportamentos”. Note-se 
que Harris, nessa publicação já sob influência 
de uma ótica comportamentalista, também 
é um crítico das análises que consideram o 
grupo como um organismo, optando por re-
comendar a evolução da cultura a partir das 
mudanças comportamentais de indivíduos 
(naturalmente, em situação de grupo).

Revisitemos o que diz Skinner em Ciência e 
comportamento humano (1953/1967, capítulo 
XIX, sobre comportamento social) que pode 
nos ajudar a refletir sobre consequências in-
dividuais/consequências grupais: “. . .uma 
“lei social” deve ser gerada pelo comporta-
mento de indivíduos. É sempre o indivíduo 
que se comporta, e que se comporta com o 
mesmo corpo e de acordo com os mesmos 
processos usados em uma situação não-
-social. . . O comportamento do indivíduo 
explica o fenômeno do grupo”. (p. 326)

Com reflexos para a criação ou não de novas 
unidades de análise para os processos cul-
turais, Skinner é recorrente e reitera, na 
mesma obra:

Preocupamo-nos aqui simplesmente com a 

extensão em que uma análise do comporta-

mento do indivíduo, que já recebeu substancial 

validação sob as condições favoráveis de uma 

ciência natural, pode contribuir para o enten-

dimento dos fenômenos sociais. Aplicar nossa 

análise aos fenômenos do grupo é um modo 

excelente de testar sua adequação, e se formos 

capazes de explicar o comportamento de pessoas 

em grupos sem usar nenhum termo novo ou sem 

pressupor nenhum novo processo ou princípio, te-

remos demonstrado uma promissora simplicidade 

nos dados. (p. 326) (itálicos adicionados)

De modo compatível, no Mito da Liberdade 
(1971/1983):

O próprio Darwin declarou serem as espé-

cies puramente invenções dos taxonomistas. 

Uma espécie não tem existência, a não ser como 

um conjunto de indivíduos, como também uma 

família, uma tribo, uma raça, uma nação ou 

classe. Uma cultura não tem existência desvin-

culada do comportamento dos indivíduos que 

mantêm suas práticas. É sempre um indivíduo 

que se comporta, atua sobre o ambiente e é 

modificado pelas consequências sociais que 

constituem uma cultura. (pp. 155-156) (itá-

licos adicionados)

Adicionalmente, se fazem sentido tais argu-
mentos, apenas é possível falar em planeja-
mento de contingências “para o grupo” na 
medida em que compreendamos tal assertiva 
como referindo-se ao processo de agrupa-
mento de indivíduos. Isto é, ao fato de só se 
poder falar em consequências para os indiví-
duos “em situação de grupo”, situação essa 
em que continuarão a ser indivíduos; não 
serão, convenientemente, parte de um novo 
organismo que, eventualmente, poderia ser 
chamado de grupo. 

Naturalmente, é claro que não estamos pro-
priamente interessados na mudança de pa-
drões comportamentais de algum indivíduo 
em particular quando falamos em planeja-
mento de práticas culturais. Trata-se de um 
propósito de mudança que deve abranger uma 
pluralidade de indivíduos. Em outros termos, 
está sempre aí implicada a ideia de práti-
cas culturais como referida a “costumes”, a 
repertórios comuns de diversos indivíduos 
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em uma situação de entrelaçamento, seja de 
comportamentos, seja de componentes de 
alguma contingência (contexto antecedente 
ou consequências). 

Dessa maneira, não parece haver nenhuma 
instância “especial” no processo de evolução 
das culturas. Tal como Skinner concebeu – 
uma vez que atualmente circulam outras hi-
póteses sobre o processo evolutivo no âmbito 
filogenético – há um paralelo entre “níveis” 
de variação e seleção: 1) no que respeita à di-
mensão filogenética (caracteres transmitidos 
à descendência por um mecanismo genéti-
co), (2) no âmbito da dimensão ontogenética 
(restringindo-se ao período de existência dos 
organismos), e (3) no âmbito da dimensão 
cultural, onde a transmissão se dá (também) 
durante o período de existência dos indi-
víduos, mas cujo processo de transmissão 
não é realizado geneticamente e, sim, por 
conta de relatos geração a geração, práticas 
que (por reforçadoras) se repetem similar-
mente por diferentes indivíduos dentro de 
um grupo (sob variados critérios de consti-
tuição de grupo). Seguramente, Skinner não 
pretendeu dizer que o processo de evolução 
cultural se dá da mesma maneira que o pro-
cesso de evolução biológica, no âmbito filo-
genético. Skinner limitou-se a uma estraté-
gia de analogias, apenas para valorizar um 
elemento comum (embora diferentemente 
estruturado em termos temporais e efeitos 
sobre anatomia e fisiologia dos organismos 
ou de efeitos sobre a aquisição e mudanças 
funcionais no repertório operante comple-
mentarmente aprendido para assegurar ha-
bilidades de sobrevivência do organismo). 
Não afirmou Skinner que, ao fazer analogias 

entre os três “níveis” de variação e seleção, 
estaria afirmando qualquer igualdade entre 
eles. Analogias, naturalmente, são compa-
rações: variam, portanto, em função de sua 
utilidade para a compreensão de processos. 
Essa é a proposta de Skinner.

“Níveis” de variação e seleção

Persistiu ao longo da obra de Skinner o uso 
do termo “nível” de variação e seleção. 
Trata-se, evidentemente, de uma metáfora 
do autor para fazer referência, justamen-
te, a alguns aspectos muito particulares do 
âmbito filogenético, do ontogenético e do 
cultural. A uma parte desses detalhes aca-
bamos de nos referir. No entanto, ao menos 
a três aspectos essenciais é preciso fazer re-
ferência quando estamos interessados, para 
além do conjunto de situações dos processos 
de variação e seleção, particularmente nas 
situações referentes às práticas culturais. 

Em primeiro lugar (1) os três níveis de va-
riação e seleção não são considerados níveis 
no sentido de que há uma comparação entre 
eles que reflita a consideração de que um 
nível é mais importante do que outro. Nem 
mesmo que, por ser preliminar possa ser 
considerado mais básico e, por isso, hie-
rarquicamente prevalente para a articulação 
entre os três “níveis”. 

Em segundo lugar (2) os três níveis não são 
incompatíveis entre si ou entre si segmen-
tados, de maneira que se possa conceber o 
terceiro nível como especial porque nele se 
encontrarão as possibilidades de intervenção 
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de uma ciência do comportamento dirigida 
a questões sociais, mais do que se pudesse 
conceber para os demais níveis. A analogia 
skinneriana, por exemplo, não enfatiza a 
perspectiva segundo a qual cada “nível” diz 
respeito a uma natureza diferente, sob o crivo 
do processo de seleção pelas consequências. 
O processo de evolução não corresponde a 
uma justaposição de etapas. Trata-se de um 
processo maior, que sincroniza as três ins-
tâncias (ou específicas circunstâncias) que 
participam de um complexo emaranhado de 
articulações. Ou seja, a evolução dos orga-
nismos, das espécies e do legado cultural se 
entrelaçam como caminho para a reprodu-
ção, a descendência de costumes e a reca-
racterização constante da espécie no cenário 
maior de múltiplas espécies. 

Em terceiro lugar (3) Skinner filia a Análise 
do Comportamento ao ramo das Ciências 
Biológicas. Nesse sentido, sua proposição de 
três “níveis” não encaminha soluções pa-
ralelas e não convergentes para o processo 
evolutivo. Os “níveis” não constituem uma 
referência a naturezas distintas (biológica, 
comportamental, cultural) que se separam 
no patamar explicativo. Diferente disso, o 
autor sugere um processo complexo e arti-
culado, embora, vez ou outra, se possa de-
preender de leituras de Skinner que o autor 
valoriza o operante e disso resulte transpa-
recer importância adicional dada aos níveis 
ontogenético e cultural como algo que ele 
chama de “especial”.

Parte da literatura concebe que o chamado 
“terceiro nível de análise” seria completa-
mente distinto do individual; nesse caso, se 

é outro, então algum elemento de natureza 
diferente está aí presente? Não parece ser o 
caso. Sugere-se (Glenn, 2004) que o fenô-
meno a ser analisado no nível cultural é “su-
praorganísmico”, ou seja, é um fenômeno de 
grupo, já que ultrapassaria a análise do com-
portamento individual. Adicionalmente, por 
vezes se encontra na literatura a concepção 
de que os níveis de seleção “se sobrepõem 
de forma hierárquica” (Caldas, 2013, p. 56). 
Tal suposição parece implausível, já que os 
três “níveis” são, de fato, completamente 
integrados e interdependentes, não havendo 
entre eles hierarquia. A metáfora selecionis-
ta articula filogenia, ontogênese e cultura, 
nenhuma das instâncias maior, menos ou 
mais importante que a outra.

Nesses termos, grupo não parece constituir 
mais que um coletivo típico para algumas 
espécies. No caso humano, reúne indivídu-
os em torno de objetivos, ideais, finalidades 
(modos de se comportar e de obter consequ-
ências). Não parece haver nada de supraor-
ganísmico no âmbito das práticas culturais, 
quando, em última análise, é sempre o or-
ganismo que se comporta e o seu compor-
tamento é sempre aquilo que é suscetível às 
consequências. Grupos, enquanto grupos, 
não se comportam. Comportam-se indiví-
duos em situação de grupo. Em decorrência, 
parece mais coerente aceitar a ideia de que 
as práticas culturais sejam “multiorganís-
micas” (porque elas implicam um plural de 
organismos), mas nunca “supraorganísmi-
cas” (como se o fenômeno estivesse “acima” 
ou “para além” de organísmicas – e, nesse 
sentido, fossem de “outra natureza” e, por-
tanto, requeressem outro nível de análise).
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grupo), estamos tratando de um “nível” de 
análise (observando todas as ressalvas ante-
riormente feitas ao conceito de nível) a que 
chamamos cultura, apenas pelo fato de que 
aí se reúnem diferentes práticas que podem, 
eventualmente, fazer evoluir a cultura no 
sentido de que ela seja capaz de produzir 
e manter consequências para os indivídu-
os membros de determinada comunidade, 
desde que “trabalhem juntos”, mediante 
determinado padrão de práticas culturais; 
7) não parece justificar-se qualquer outra 
natureza para as práticas culturais (já que, 
sob redução conceitual, sempre remetem a 
indivíduos) que não, para além da dimensão 
filogenética, uma natureza comportamental 
(operantes e respondentes) já presente no 
“nível” ontogenético; 8) a diferença funda-
mental está no fato de que a transmissão de 
práticas culturais não tem visibilidade filo-
genética, passando para novas gerações por 
meio de “produtos culturais” (por exemplo: 
estilo arquitetônico, informações em livros, 
backups de arquivos, práticas da agricultura e 
da pecuária e milhões de outros “costumes” 
de diferentes grupamentos); 9) não havendo 
nenhuma outra natureza fenomênica (por 
exemplo, uma dimensão culturante) que 
não seja a comportamental, a extensão feita 
por Skinner do “nível” ontogenético para 
o cultural não é uma questão de natureza, 
mas de forma de transmissão para a descen-
dência; 10) nessas condições, uma Análise 
Comportamental da Cultura toma “cultura” 
como conjunto de contingências e práticas 
culturais como padrões comportamentais 

Considerações finais

Finalmente, retornando ao propósito es-
sencial deste ensaio, recapitulemos: 1) todo 
indivíduo participa de grupos por algum 
critério (grupo de amigos, de moradores de 
um bairro, de profissionais da advocacia, de 
funcionários de uma montadora de carros, 
de estudantes de Psicologia); 2) podemos 
participar de diferentes grupos (por exem-
plo, pertencer, a um só tempo, ao grupo 
de cidadãos, mas apenas com uma parce-
la destes constituiremos um determinado 
grupo de amigos); 3) podemos depreender 
dos argumentos anteriores apresentados no 
texto que, como participantes de um grupo, 
com menor ou maior rigor, com exigências 
distintas, mediante arranjos de contingência 
diferentes para cada grupo, teremos dispo-
níveis algumas consequências que só con-
seguiremos mediante comportamentos in-
dividuais articulados, entrelaçados, entre os 
membros do grupo; 4) as consequências para 
as práticas culturais do grupo, sob o foco de 
interesse desse grupo, são distribuídas entre 
os membros desse mesmo grupo mediante 
algum critério; 5) ao serem requeridas de-
terminadas práticas culturais em cada grupo, 
estas apenas podem ser, diretamente, com-
portamentos dos indivíduos que o compõem, 
uma vez que eles (e não o próprio grupo 
tomado como um organismo) são os orga-
nismos vivos dele participantes e, como tal, 
sensíveis fisicamente às consequências; 6) 
uma vez que o que é consequenciado (re-
forçado ou punido) é o indivíduo em função 
do padrão de respostas requeridas (via de 
regra concatenadas entre os membros do 
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Considerando os parâmetros e condições 
aqui referidos, a unidade de análise da con-
tingência de três termos parece constituir-se 
em pertinente e cientificamente econômica 
alternativa de planejamento e intervenção 
no âmbito das práticas culturais.

compartilhados por grupos de indivídu-
os, padrões esses que são preservados ou 
tendem a ser alterados em conformidade 
com os efeitos que produzem no ambiente 
que afeta os membros do grupo (Fernandes, 
Carrara & Zilio, 2017).
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Altruísmo, preservação e conservação 
ambiental: contribuições para uma 
aventura contingencialista

Altruism, environmental preservation 
and conservation: Contributions to a 
contingencialist adventure

Resumo
Preservação e conservação ambiental, sustentabilidade 
socioambiental e contingências comportamentais são 
alguns dos conceitos fundamentais reunidos neste 
ensaio, que discute e analisa as possibilidades de avanço 
e consolidação da Análise Comportamental da Cultura 
centrada em questões socioambientais. O objetivo 
do trabalho é apresentar argumentos e justificativas 
consistentes em apoio aos projetos de planejamento 
cultural que visem organizar contingências capazes de 
instalar práticas culturais de preservação ambiental ou, 
no limite mínimo, práticas de conservação ambiental. 
Além dessas noções clássicas, abrem-se considera-
ções, adicionalmente, para o esclarecimento da noção 
comportamentalista de altruísmo, aqui considerado, de 
maneira radicalmente oposta à usada por abordagens 
teóricas mentalistas, um conceito que, se descrito por 
meio de relações de dependência entre comportamento 
e suas consequências, pode vir a se tornar uma via 
relevante para fazer avançar esse campo de atuação. 

Abstract
Environmental preservation and conservation, 
socio-environmental sustainability and behavioral 
contingencies are some of the fundamental concepts 
gathered in this essay, which discusses and analyzes 
the possibilities of advancement and consolidation of 
the Behavioral Analysis of Culture focuses on social 
and environmental issues. The objective of this work 
is to present consistent arguments and justifications 
in support of cultural planning projects aimed at 
organizing contingencies capable of establishing 
cultural practices of environmental preservation or, to 
a minimum, practices of environmental conservation. 
In addition to these classical notions, there are also 
additional considerations for the clarification of the 
behaviorist notion of altruism, considered here, in 
a radically opposite way to that used by mentalist 
theoretical approaches, a concept that, if described by 
means of relations of dependence between behavior 
and its consequences, can become a relevant way to 
advance this field of action.
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As adversidades que encontramos em nossa 
trajetória como seres humanos são muitas 
e em sua maioria conhecidas em razão da 
experiência. Porém, conhecê-las crite-
riosamente em suas funcionalidades nos  
permite prontidão para evitá-las quanto 
possível ou, mesmo, reduzi-las, remediá-las 
ou eliminá-las. Entretanto, em parte dessa 
trajetória podemos nos defrontar com ad-
versidades menos conhecidas, quais sejam 
aquelas cujas ocorrências são inesperadas e 
surpreendentes, impedindo nossas eventu-
ais estratégias de prevenção ou remediação. 
No limite, é mais ou menos nesse contexto 
que nos encontramos ao interagir com nosso 
ambiente físico-químico-biológico-social 
(que, quanto à sua natureza última, poderí-
amos reduzir a eventos físicos; aqui, porém, 
não entramos nessa seara: estamos tratando 
apenas de suas respectivas funcionalida-
des). Se, por um lado, causamos toda sorte 
de danos ao ambiente que é (ou será) com-
partilhado com outras pessoas das gerações 
atuais, por outro deixamos marcas cumu-
lativas (como as da poluição) cujo prejuízo 
só pode ser percebido pelos organismos do 
futuro após a repetição diuturna de práticas 
culturais nocivas ao ambiente ao longo de 
um certo período de tempo.

Quando tratamos de preservação e con-
servação ambiental (termos que logo es-
pecificaremos), nem todas as adversidades 
são previsíveis mediante as informações 
da cultura popular ou científica. Criamos, 
por assim dizer, novas formas de degra-
dação ambiental, muitas vezes de maneira 
a sequer conseguirmos ter visibilidade dos 

efeitos de longo prazo dessas novas práti-
cas deletérias. Desde os tempos em que o 
homem-coletor transformou suas práticas 
nas de homem-agrícola e homem-fabril, 
muitos efeitos de longo prazo continuam 
sendo apenas descobertos, estudados e (nem 
sempre, como no caso dos gases implicados 
no efeito estufa) remediados. Nesse cenário, 
o que se poderia chamar de contribuições da 
Análise do Comportamento enquanto ciência 
é constituído – para além do entendimento 
(que não lhe é possível nem afeito) sobre 
a natureza e características dos efeitos de-
letérios de nossas ações sobre o ambiente 
e para cuja tarefa precisaremos das contri-
buições da Física, da Química, da Biologia, 
para dizer o mínimo – pelas suas finalidades 
de identificar, descrever e explicar relações 
entre organismos e seu ambiente via com-
portamento. Ou seja, mais que descrever os 
prejuízos causados pela poluição, os quais 
todos nós podemos testemunhar, a Análise do 
Comportamento pode fornecer instrumen-
tos teóricos e práticos para, especialmente, 
prevenir a ocorrência das surpresas a que 
nos referíamos no início deste texto. Em pa-
ralelo, ela pode subsidiar com planejamento 
de práticas culturais no sentido de Skinner 
(1953/1967) os delineamentos especialmente 
dirigidos à redução dos efeitos atuais de inú-
meras catástrofes ambientais, especialmente 
aquelas que decorram de comportamentos 
incompatíveis com as ideias de sustentabi-
lidade socioambiental. Além de “um remé-
dio para cada caso” (no sentido de histórias 
de interação distintas entre todos nós), a 
Análise do Comportamento oferece também 
conhecimento sistematizado sobre o que há 
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de comum entre os seres de cada espécie. 
Ela busca regularidades na natureza e disso 
resultam vários conceitos cuja utilidade pode 
alcançar muitos indivíduos. É exatamente 
por isso que suas propostas podem ser gene-
ralizáveis para muitas situações onde este-
jam presentes os comportamentos das pes-
soas. Ou seja, a Análise do Comportamento 
dispõe de uma lógica funcional explicativa 
das interações entre organismos vivos e seu 
ambiente. Essa lógica funcional, apoiada 
no princípio geral de seleção pelas conse-
quências, é que assegura a possibilidade 
de um trabalho efetivo de planejamento e 
intervenção. Todavia, uma possibilidade 
nem sempre se concretiza, razão pela qual 
continuam em andamento muitos estudos 
relacionados à busca de consolidação de uma 
Análise Comportamental da Cultura. No ob-
jetivo temático deste capítulo, a projeção de 
eventuais aplicações dos princípios compor-
tamentalistas está voltada para a questão 
geral da sustentabilidade socioambiental. 
Como se sabe, o texto aqui apresentado não 
constitui um artigo de periódico científico, 
mas um ensaio teórico que apenas replica o 
que se poderia designar como um “convite 
público” feito em simpósio da ABPMC (2016) 
a nossos pares analistas do comportamen-
to, para engajar-se em projetos que poderão 
contribuir de forma importante para práticas 
culturais sustentáveis. Nesse sentido, para 
uma compreensão clara do cenário, objetivo 
e instrumentos de planejamento, instalação, 
mudança ou eliminação de práticas culturais 
dentro desse tema, alguns conceitos essen-
ciais precisam ser esclarecidos.

Tornando a terminologia  
mais precisa
Termos e expressões do nosso vocabulário 
cotidiano adquirem diferentes significa-
dos em cada situação. Para seguir adiante 
de modo mais preciso com nossas espe-
culações sobre as possíveis contribuições 
do comportamentalismo para ações sus-
tentáveis relacionadas ao nosso ambiente, 
num tempo presente e futuro, melhor será 
precisar nossa terminologia. Todavia, para 
o momento, parece essencial dar sentido à 
terminologia presente no título deste tra-
balho. Ali aparecem: altruísmo, ambiente, 
aventura, conservação, contingencialismo e 
preservação. Explicitá-los tem a finalida-
de de esclarecer pistas que o leitor poderá 
seguir para desenvolver suas próprias ideias 
e, talvez, criar novas estratégias empreen-
didas em busca de um futuro humano mais 
feliz. Note-se que poderíamos ter pretendido 
um futuro com maior poder econômico, com 
melhor distribuição de renda, mas parece que 
estamos à procura que algum índice muito 
mais abrangente do que o IDH (Índice de 
Desenvolvimento Humano), que procura re-
tratar objetivamente condições de vida de de-
terminadas populações. Propositadamente, a 
escolha de algo subjetivo como “felicidade”, 
se, por um lado, torna imprecisos e incertos 
nossos caminhos e decisões para o futuro, 
por outro remete à necessidade de consi-
derarmos – paradoxalmente em busca de 
maior precisão – que aquilo que procuramos 
coletivamente, justamente pode estar cons-
tituído a partir da variabilidade de condições 
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que, comparativamente entre indivíduos, 
pode garantir a diversidade de caminhos 
que podem levar à sustentabilidade social. 
Refletindo de maneira paralela, sequer es-
tamos em condições de, eticamente, decidir 
sobre os rumos a prescrever para nossos 
descendentes, embora, em contrapartida, 
seja inevitável assumir alguma posição sobre 
valores quando planejamos um novo arranjo 
de contingências para o convívio social.

Dito isto, comecemos pela ideia de ambiente. 
Não sobre um ambiente que se pretenda como 
passível de ostentar uma definição universal. 
Os “universais”, em ciência, por óbvio pade-
cem do inescapável problema de generaliza-
ções impertinentes. Falaremos do ambiente 
no sentido específico em que é utilizado na 
unidade conceitual de contingência, isto é, 
como um dos elementos cruciais com que faz 
contato o comportamento. Seja nos respon-
dentes (o comportamento é eliciado) ou nos 
operantes (o comportamento é emitido), o 
ambiente (seja no seu sentido lato de contexto, 
seja no seu sentido stricto de particularidade 
em que o organismo “toca” e é “tocado” pelo 
que é externo, antecedente ou subsequente ao 
comportamento), o ambiente é aqui entendi-
do como uma instância que pode ser alterada 
e pode alterar os padrões comportamentais 
aí implicados. A externalidade não parece 
ser mais plausível concebendo-a como o que 
está “fora do corpo” ou “para além da pele”, 
mas entendida sob o critério do que conta-
ta o comportamento e participa das relações 
descritas por uma contingência.

O ambiente, sob essa caracterização, é um 
dos elementos cruciais para o estudo das 

interações dos organismos vivos com a rea-
lidade concreta. Nossa sensibilidade às con-
sequências sempre se identifica em relações 
do organismo com seu ambiente, sejam elas 
planejadas ou casuais: de toda maneira, é 
no ambiente, público ou privado, que se 
encontram as consequências que alteram 
padrões comportamentais. Assegurar que 
esse ambiente seja planejado de maneira a 
nos oferecer as melhores condições de vida 
e, ainda, garantir a integridade desse am-
biente de modo que ele possa ser preservado 
para outros indivíduos no futuro parece ser 
demanda unânime de coletividades interes-
sadas em respeitar a dignidade humana.

Numa visão comportamentalista, o conceito 
de ambiente não está exclusivamente vin-
culado a estruturas físicas extra-corporais: 
“coisas” que estão fora de nossa fronteira 
biológica. Não somos “ambientalistas” num 
sentido extremado (e distorcido) que exclua 
indivíduos enquanto parte do ambiente para 
outros indivíduos. As relações aí presentes 
implicam uma concepção de ambiente am-
pliada para conter nossos pares como parte 
do que precisa ser preservado ou conservado, 
pois trata-se de ambiente social. O ambiente 
não “existe” fora das relações com os orga-
nismos que nele vivem: não há como falar 
de ambiente fora de uma dimensão relacio-
nal. Por isso, tanto alguém que saúda nossa 
presença quanto alguém que se esquiva dela, 
tanto um copo com água quanto um oceano, 
tanto uma longa estrada quanto uma cadeira 
para ver a paisagem, tanto uma luz quanto 
uma pequena alavanca podem controlar com-
portamento, de modo a constituir parte de 
nosso ambiente. Nesse sentido, para além de 
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uma natureza estática de objetos da natureza, 
nosso ambiente adquire sentido apenas no 
âmbito das relações que com ele mantêm or-
ganismos vivos. O ambiente em que estamos 
interessados pode ser – e frequentemente o 
é – um ambiente social. Ou seja, outros indi-
víduos (e o comportamento destes) são parte 
integrante do ambiente em que nos com-
portamos, do que decorre que planejamento  
cultural implica necessariamente intervir, 
mediante rearranjo de contingências, no 
âmbito relacional em que se inserem indiví-
duos e o ambiente com que convivem.

O ambiente, nos termos em que a ele nos 
referimos, tem sido, frequentemente, objeto 
de degradação, de dilapidação, de depredação 
e seus sinônimos, mas pode ser objeto de 
outras ações. Explicitando superficialmente a 
questão, estamos interessados em dois tipos 
de “medidas” em relação ao meio ambien-
te: preservação e conservação. A preservação 
diz respeito à manutenção de áreas naturais 
como espaços intocáveis. Para exemplifi-
car, o movimento internacional AVAAZ, em 
2016, dentre suas campanhas e ações mili-
tantes em defesa do meio ambiente, articu-
lou muitos recursos e pessoas contra uma 
empresa canadense que buscava legalizar a 
possibilidade de exploração mineral do fundo 
do mar. Essa é uma ação que considera in-
tocável determinado espaço físico, não se 
limitando a conservá-lo. No caso, a ação é 
direcionada para a proibição completa de 
exploração mineral no fundo do mar; não 
há uma concessão “sob certas condições” ou 
“desde que a vida marinha seja respeitada”. 

Já as ações de conservação, igualmente im-
portantes, dizem respeito a determinados 
recursos naturais os quais são imprescin-
díveis para a sobrevivência humana e de 
outros organismos. O exemplo do consu-
mo de água mostra um recurso natural que, 
embora abundante se considerado o volume 
total do planeta, já apresenta escassez pre-
ocupante em muitos lugares habitados da 
Terra. A necessidade de seu consumo exige, 
então, algum tipo de disciplina, visando 
manter indefinidamente os lençóis freáticos 
sem deixar de garantir uma necessária quota 
aos organismos vivos. Nesse caso, o proce-
dimento recomendado é o de conservação, 
ou seja, de uso criterioso e comedido. 

As duas possibilidades – conservação e  
preservação – dizem respeito a uma enor-
midade de situações e é mediante planeja-
mento de contingências que garantam uma 
convivência adequada entre organismos e 
seu ambiente que ambas se fazem presentes 
em qualquer projeto voltado para a susten-
tabilidade ou que, tratando diretamente de 
outras situações, ainda que incidentalmente, 
a leve em consideração. Considerando esses 
parâmetros, a título de exemplo, é notório 
que um megaprojeto como o que estabelece 
políticas de exploração do petróleo das ca-
madas de pré-sal carece de transparência 
quanto às dimensões de conservação e pre-
servação. As respostas às perguntas sobre 
as consequências para o meio ambiente e, 
particularmente, para as gerações futuras, 
não estão completa e claramente respon-
didas. Nesse contexto, sob uma perspectiva 
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comportamentalista comprometida com a 
sustentabilidade socioambiental, é facil-
mente constatável que faz parte de qualquer 
planejamento cultural a “costura final” dos 
projetos com base nos possíveis impactos 
em relação a exaurir recursos ou mantê-los 
íntegros na natureza, a conservar recursos 
explorando-os de maneira comedida e com 
salvaguardas ancoradas na sustentabilidade. 
Para os jovens analistas comportamentais, 
nesse contexto, explorar – antes de fechar 
projetos definitivos – os seus impactos para 
a vida futura no planeta e garantir medidas 
de proteção aos recursos (ainda) existentes é 
fundamental. Em particular, levar em conta 
os impactos não apenas para os membros do 
conglomerado cultural que pretende fazer 
avançar o projeto de exploração ambiental, 
mas para a vida de comunidades adjacentes, 
é compromisso ético essencial que, neces-
sariamente, vai afetar a questão da viabi-
lidade da intervenção comportamentalista, 
mesmo que essa questão da prescrição ética 
seja algo para além e acima do próprio com-
portamentalismo. Observe-se que, infeliz-
mente, todos os recantos do planeta estão 
tão devastados que se torna quase impossível 
conseguir estabelecer apenas políticas radi-
cais de preservação. Aquelas de recuperação 
e conservação constituem, ao menos, uma 
possibilidade ainda real a depender de ações 
conjuntas de cooperação internacional. É o 
caso, por exemplo, da já antiga constatação 
de um tipo de poluição ambiental constituída 
pela deposição de plásticos em quase todas 
as águas do planeta, particularmente as de 
mares e oceanos. Uma ação particular é re-
mediativa e um bom começo, mas o avanço 
para o compartilhamento internacional de 

ações é imprescindível, porque seus possí-
veis efeitos implicam consequências refor-
çadoras para outros e outros mais países, 
como forma de reprodução e reconhecimento 
da importância dos acordos internacionais 
para o clima, do qual tão frequentemente se 
esquivam as nações obtusamente obstina-
das por “manter seus interesses enquanto 
nação”. Embora alguns cientistas já reco-
nheçam um estado de insustentabilidade 
ambiental, sugerindo a inevitabilidade de 
retomada da “corrida espacial”, já se torna 
muito claro para a maioria de nós que as 
duas atitudes fundamentais, de preservação e 
conservação, constituem modo inevitável de 
buscar uma sustentabilidade socioambiental 
mínima, como forma de dar prosseguimento 
à vida no planeta em função de planos de 
manejo adequado para uma série de variáveis 
críticas do ambiente que acolhe a própria 
existência dos organismos vivos.   A ideia 
mais básica de sustentabilidade aponta, no 
mínimo, para um conservacionismo predo-
minante que permita nossa convivência com 
o ambiente disponível, recompondo-o tanto 
quanto possível (seria difícil “desinventar” a 
energia elétrica ou a internet, por exemplo) 
e garantindo que deixemos aos nossos des-
cendentes um legado essencial de condições 
de sobrevivência.

Já o contingencialismo diz respeito a um 
termo aqui proposto para dar norte tec-
nológico à construção de planos de ação 
apoiados na lógica funcional da Análise do 
Comportamento. Está em pauta, em todos 
os projetos, algum arranjo de relações de 
dependência entre comportamento, um 
determinado contexto e um conjunto de 
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consequências. Trata-se de uma referên-
cia direta à noção oferecida pela unidade de 
análise denominada contingência e que no 
caso da Análise do Comportamento implica 
três elementos fundamentais, nos termos 
propostos por Skinner (1953/1967) e sis-
tematizados, por exemplo, em De Souza 
(2000). Uma visão contingencialista, nessa 
conjuntura teórica, é a sinalização de que as 
mudanças de comportamento individual – 
tanto quanto de comportamentos individuais 
entrelaçados nas situações sociais típicas, 
que exigem concatenação ou coordenação 
entre respostas de diferentes indivíduos com 
vistas à produção de uma configuração de 
interdependência entre comportamentos e 
contingências – serão sempre analisadas 
mediante a descrição de relações de depen-
dência entre comportamento e ambiente. É 
contingencialista, nesse sentido, toda ação 
do analista comportamental que vise con-
servação ou alteração de repertórios, tarefa a 
ser por ele executada em etapas que preveem 
a descrição do tipo de relações que mantêm 
determinada classe de respostas, para em 
seguida poder planejar e propor alterações 
nessas relações, caso o objetivo de uma even-
tual intervenção requeira tais mudanças. 

Outro aspecto envolvido na articulação re-
flexiva que permeia explorar a possibilida-
de de sistematização de contribuições da 
Análise do Comportamento para o âmbito 
da cultura (no sentido behaviorista radical) 
está dado pelo uso do termo “aventura”, 
cujo conceito no cenário léxico não inte-
ressa aqui. Sobressai, em contrapartida, o 
sentido metafórico de uma suposta aventura 
em busca da solução ou, ao menos, de um 

bom encaminhamento analítico com vistas 
à resolução de muitas mazelas sociais anco-
radas em práticas culturais equivocadas, em 
políticas públicas deletérias e ilegítimas, na 
proliferação de ilícitos jurídicos e ético-mo-
rais contrários ao bem-estar social e à dig-
nidade humana. Não se tem, ainda, um rol 
exaustivo dos problemas sociais, mas seus 
efeitos são conhecidos, quer pelos cientis-
tas, quer pela população em geral. Trata-se 
de uma metafórica aventura para a qual se 
convidam especialmente os jovens analistas, 
aventura assim considerada seja pelo caráter 
incipiente e insipiente de aplicações práticas 
em larga escala, seja em função de remanes-
centes divergências conceituais atualmente 
em processo de resolução a partir de estudos 
teóricos cada vez mais presentes na litera-
tura, resultados de pesquisa empírica que se 
transformam em tecnologia comportamental 
e eventos científicos de amplo alcance como, 
no caso brasileiro, os encontros anuais da 
ABPMC – Associação Brasileira de Psicologia 
e Medicina Comportamental.

Uma (metafórica) aventura contingencialis-
ta não pretende incitar (especialmente, mas 
não exclusivamente) os mais jovens a uma 
aventura, no sentido literal do termo, suge-
rindo um projeto “irresponsável”. Trata-se, 
ao contrário, de convidá-los para uma aven-
tura com guia, salva-vidas e tudo o mais: 
estes são representados pela segurança de 
um conjunto de princípios da Análise do 
Comportamento já amplamente testados em 
situações controladas de pesquisa. O convite 
é para uma aventura no sentido de que o 
futuro, quanto mais distante, mais impre-
visível, já que cresce nossa dificuldade de 
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prever o que manterá nossos comportamen-
tos cem anos adiante, por exemplo. De fato, 
não teríamos podido planejar qualquer com-
portamento, há 50 anos, que um dia viesse a 
ser controlado, como no Facebook, mediante 
“compartilhar”, “curtir”, “dar um like” ou 
algo similar. As contingências adequadas 
para um futuro distante estão, o mais das 
vezes, até mesmo longe de nossa capaci-
dade de imaginação, o que corresponde, até 
por isso, exatamente ao campo da ficção. 
Felizmente, para uma “aventura contingen-
cialista” já existe uma razoável literatura, 
análogos experimentais, estudos teóricos 
e diversos conceitos em jogo, que embora 
ainda polêmicos, nos sugerem a possibili-
dade do planejamento de práticas culturais.

Como analistas comportamentais da cultu-
ra, estamos interessados nas relações entre 
comportamento e ambiente, entre práticas 
culturais e suas consequências. Nesse sen-
tido, sempre estamos interessados em con-
tingências, porque estas são descritores de 
relações entre comportamento (ou práticas 
culturais) e suas consequências. Estudamos 
relações de dependência entre comporta-
mento e ambiente. Queremos saber como 
elas estão “configuradas”. Estudar tais rela-
ções nos permite avaliar quanto é adequado 
ou lesivo ao ambiente físico e aos nossos 
pares (ambiente social) o nosso repertório 
de práticas culturais. Ou seja, isso nos per-
mite planejar novas práticas culturais sob o 
norte da sustentabilidade pensada de modo 
abrangente. E, concebendo o ambiente dessa 
maneira abrangente, estamos ampliando 
o conceito de sustentabilidade no sentido 
de instalar e conservar práticas éticas em 

relação a qualquer dimensão socioambien-
tal que garanta condições reais para que 
nossos descendentes possam sobreviver 
satisfatoriamente.

Nosso norte funcional, nos delineamentos 
culturais, é a seleção pelas consequências. 
Nosso norte ético (ver Dittrich, 2016), embora 
não exista justificação moral absoluta de 
valores a priori, parece razoavelmente es-
tampado na Declaração Universal de Direitos 
Humanos: o respeito à dignidade humana. 
Nosso norte de sobrevivência parece estar, 
então, ligado à ideia geral de sustentabilida-
de socioambiental, que garante tal dignidade 
à vida. Claro que temos muitos problemas a 
enfrentar, alguns éticos, outros conceituais, 
outros tecnológicos. Provavelmente um deles 
é o fato de que quanto mais temporalmente 
distantes nossas metas, tanto mais difícil 
estabelecer consequências que controlem 
nossos “passos intermediários” para alcan-
çá-las (mas há estratégias instrumentais-
-tecnológicas para superar esse obstáculo). 
Ainda um raciocínio comum nesse quesito 
de consequências de longo/curto prazo se 
reconhece por algo como: “Que me importa o 
eventual prejuízo para outrem, no futuro, se 
me divirto, se tenho prazer, se sou altamente 
reforçado por consequências imediatas?”.

Por fim, um ingrediente indispensável está 
representado pelo termo “altruísmo”. Suas 
muitas acepções, em muitos segmentos das 
ciências sociais e ciências do comportamen-
to, fazem com que a questão do altruísmo 
desponte como um fenômeno cujo estudo é 
fundamental, mas sobre o qual pairam muitas 
dúvidas. No mínimo por essa razão, parece 



79

COMPORTAMENTO 
EM FOCO VOL. 8

Kester Carrara

conveniente aprofundar a compreensão par-
ticular do termo prioritariamente para os 
propósitos de uma Análise Comportamental 
da Cultura comprometida com uma socie-
dade igualitária e com políticas de susten-
tabilidade socioambiental.

Uma ressalva, preliminarmente, sobre a 
necessidade ou não de usar um conceito 
adicional. No caso, o de altruísmo. Não se 
trata de tornar imprescindível incluir nos 
ingredientes de uma boa análise comporta-
mental da cultura qualquer constructo que, 
ao ajudar a supostamente explicar a maneira 
pela qual funcionam os procedimentos de 
rearranjo (ou um arranjo inicial) de contin-
gências precisa, ele próprio, ser explicado.

Como já frisamos, há diversos e divergentes 
conceitos de altruísmo. Resumiremos essa 
amplitude da literatura com breves conside-
rações. São quase imemoriais (retrocedem, 
ao menos, até Aristóteles) as reflexões filo-
sóficas sobre a natureza e o papel de altru-
ísmo e seu antônimo, o egoísmo, no âmbito 
da convivência social. Em termos priorita-
riamente biológicos, à primeira vista o al-
truísmo pode ser entendido como um padrão 
de comportamento no qual a ação de um 
indivíduo resulta em benefícios para outrem, 
mesmo quando isso implica prejuízo ime-
diato ao praticante da ação. A ciência tenta 
explicar esse paradoxo de diferentes modos. 
Mas o objetivo aqui não é conseguir qual-
quer solução definitiva para a complexidade 
da definição de altruísmo, embora isso seja 
relevante. Nosso objetivo, de fato, é outro. 
Estamos interessados na sustentabilidade 
ambiental como meta das intervenções de 

conservação e preservação. Mas também 
estamos interessados na sustentabilidade 
comportamental. Ou seja, instalar e manter 
práticas sociais que garantam condições 
futuras de sobrevivência aos nossos filhos, 
netos e seus descendentes, no âmbito da 
nossa espécie. Por isso, digamos que preci-
samos fazer mais, de maneira “desinteres-
sada”, pelo futuro da sociedade. Não é piegas 
quanto pareça esse objetivo e não é nada 
fácil atingi-lo. Como cuidar bem dos “outros 
do futuro”, se deles estamos separados pelo 
tempo, o qual pode ser longo o suficiente 
para impedir nosso conhecimento das con-
sequências que serão válidas para manter 
o comportamento de nossos descendentes? 
Como elaborar um planejamento que garanta 
que trabalhemos pelos demais? Teremos que 
sair em busca de pessoas que “por sua pró-
pria natureza benemérita” façam o melhor 
pelos outros sem nada em troca? Será possí-
vel ensinar a amplos segmentos da popula-
ção como ser um altruísta desinteressado por 
qualquer troca de consequências positivas? 
Teremos de estar constantemente diante 
da equivocada pergunta que indaga sobre 
alguém, algum ser messiânico, algum ou 
muitos mecenas que, ungidos como divin-
dades reveladas, tenham um grande espírito 
benemérito e queiram doar-se completa-
mente aos outros de sua espécie sem nada 
em troca. Deveríamos, uma vez mais, alguns 
dos conceitos a questão já reproduzida por 
Skinner (1953/1967): “Quis custodies ipso 
custodes?”. Ou deveríamos acompanhar a 
correção que ele faz, mostrando ser esta uma 
pergunta equivocada? Deveríamos pergun-
tar não por alguém em particular que possa 
ser solidário por sua própria natureza, mas 
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perguntar – isto sim – pelos procedimentos 
que poderíamos adotar, em face da tecnolo-
gia comportamental até aqui desenvolvida, 
para modelar comportamentos altruístas em 
quaisquer pessoas de nossa espécie.

Essas são questões relevantes com as quais 
nos ocuparemos, na hipótese de considerar 
características do “altruísmo” não como um 
constructo hipotético metafísico, mas como 
um padrão comportamental que, se ampla-
mente desenvolvido, poderia fazer grande 
diferença na instalação de práticas culturais 
pró-sociais, pró-éticas, pró-ambientais. 
Além de nosso instrumental tecnologica-
mente em evolução, a ideia de garantir o 
desenvolvimento do altruísmo como valor (e 
como repertório comportamental relevante, 
claro), parece um caminho auspicioso.

Algumas interpretações  
de altruísmo
Uma vez que a literatura existente excede 
em muito os objetivos essenciais deste texto, 
tomaremos para superficial análise apenas 
os que direta ou indiretamente possam estar 
ligados à construção de planos estratégicos 
para uma Análise Comportamental da Cultura. 
Lembramos que psicólogos de outras me-
diações teóricas também estão interessados 
no tema, assim como outras disciplinas, tais 
quais a Antropologia, a Biologia e a Sociologia. 
Não seria diferente com a Filosofia. Nela, 
retomemos o texto da tese de doutorado de 
Thomas Nagel (1970). O autor, ao discutir 
a possibilidade do altruísmo, ressalta como 
questão central a sua dimensão ética, ou 

seja, precisamos ser capazes de considerar a 
nós mesmos como, simplesmente, mais um 
indivíduo dentre outros da nossa espécie. O 
que Nagel quer dizer é que ser altruísta (mais 
precisamente, agir com altruísmo) implica 
assumir uma condição de igualdade entre 
membros da mesma espécie, independente-
mente de que muitas condições (econômicas 
e de classe social, por exemplo) possam saltar 
aos olhos frequentemente. Nesse sentido, 
pensar que só habita uma relação altruísta 
uma escolha moral de igualdade entre seres, 
exige, no limite, que os interesses de uns 
coincidam com os interesses (no sentido 
de benefícios) de (todos) os outros. Se algo 
interessa a alguém e se alguém é parte de 
uma comunidade de indivíduos considerados 
iguais, então, interessar-se pelo outro é, de 
algum modo, interessar-se por si mesmo. 
Do que decorre que o altruísmo implica uma 
postura que sugere escolha ética de igualdade 
entre os indivíduos. 

Essa reflexão, que não foi concebida para a 
finalidade de um planejamento (comporta-
mental) da cultura, se levada às últimas con-
sequências na dimensão psicológica, implica, 
inevitavelmente, que o altruísmo só pode 
ser reconhecido em situações onde alguém 
proporciona ao outro alguma condição que 
favoreça o bem de outra pessoa. Identificar 
tal ação como altruísta é um problema menor, 
que pode admitir consenso. No entanto, pla-
nejar contingências que levem ao compor-
tar-se em função de outrem e sem benefícios 
individuais parece exigir alguma forma de 
planejamento que vai além de esperar que 
uma tendência ao altruísmo se explicite livre 
e naturalmente. A meta ética da definição de 
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Nagel parece plausível, mas uma operação 
que organize relações de dependência entre 
organismos e ambiente não está nela presen-
te se considerarmos que atitudes altruístas 
podem trazer uma boa contribuição para a 
sustentabilidade socioambiental. Retomemos 
o caminho, pois.

No senso comum, altruísmo é equiparado a 
outros conceitos, como o de filantropia, o 
que leva à ideia de doação por generosidade, 
benemerência, espírito público, magnanimi-
dade, conceitos esses quase sempre vincu-
lados a “fazer o bem, sem olhar a quem”. A 
origem desse tipo de conceito de altruísmo 
remonta a Comte (1831), que caracteriza o 
indivíduo altruísta como aquele cujas dispo-
sições particulares o inclinam a dedicar-se 
ao apoio, à proteção, à preservação de outras 
pessoas, tudo se resumindo, para além de 
uma “inclinação de algumas pessoas”, numa 
postura característica de apenas alguns bem-
-aventurados, em função de sua natureza 
inata, que os propende para algum dia se 
revelarem patronos de alguma bondade ima-
nente. Facilmente se constata que também 
esse tipo de concepção de altruísmo não será 
compatível com uma análise comportamen-
tal, fundamentalmente pelo fato de que ele 
se explica por tendências de personalidade 
concebidas como traços inalienáveis e na-
turais de determinados indivíduos. Não está 
presente a possibilidade, aparentemente, de 
que se possa educar –sem que se conse-
quencie positivamente seu comportamento 
– pessoas para o desenvolvimento desse tipo 
de “sensibilidade” às demandas de outrem, 
no tempo presente e, ainda menos, num 
tempo futuro distante.

Do ponto de vista evolutivo, embora a posição 
de Darwin seja considerada obscura a respei-
to, há pelo menos um tipo de conjectura em 
discussão no evolucionismo: o que vincula 
o comportamento altruísta ao aumento de 
benefícios para outro indivíduo por um ator 
que, ao mesmo tempo, reduz seus benefícios 
e aumenta seus riscos. O exemplo típico é 
o de indivíduos do grupo Suricata Suricatta, 
onde, tipicamente, um deles se posta na 
condição de vigilante de possíveis predado-
res, emitindo sinais de atenção que protegem 
indivíduos da mesma espécie, ao mesmo 
tempo em que se expõe a esses predadores 
arriscando sua própria vida. Os argumentos 
para esse tipo de altruísmo se apoiam na 
ideia de que um elemento fundamental para 
essa forma de ação é o vínculo de parentesco 
entre o grupo protegido e o agente do com-
portamento vigilante. Isso se daria em razão 
do potencial aumento de probabilidade de 
reprodução (e sobrevivência) de indivíduos 
desse segmento e que o “vigilante” ocuparia, 
na volta ao grupo, um papel proeminente no 
processo de acasalamento e reprodução.

Não faz parte do escopo deste artigo uma 
revisão sobre altruísmo. Todavia, parece re-
levante registrar outras vertentes e estra-
tégias lógicas de explicação do altruísmo. 
As neurociências têm reportado identificar 
(Moll et al, 2006) evidência de bases neurais 
como substrato físico de doações altruístas 
em voluntários saudáveis, usando resso-
nância magnética, o que frequentemente 
gera conclusões sobre a existência de locais 
específicos do cérebro onde se localiza-
riam sinais de “personalidade altruísta”. O 
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problema com esse tipo de dado para uma 
análise comportamental é que ele remete 
limitadamente à existência de alguma es-
trutura mental, em algum lugar específico 
do corpo, “responsável” por um traço de 
personalidade. No entanto, não gera uma 
contribuição consistente para orientar novos 
arranjos de contingências, que prescindem 
da postulação de supostas entidades pouco 
acessíveis ou tangíveis que possam mudar 
comportamentos ou práticas culturais.

Também outros segmentos interpretam em 
conformidade com os diferentes propósi-
tos a questão do altruísmo, com interesse 
especial para Antropologia, Sociologia e 
Filosofia enquanto disciplinas acadêmicas. 
Evidentemente, um foco importante da va-
lorização das atitudes altruístas se vincula 
a numerosas seitas religiosas, a maioria das 
quais prega a bondade, a generosidade, a 
esmola, a doação como formas de, em com-
pensação, alcançar graças divinas represen-
tadas por bênçãos, indulgências e a própria 
vida eterna.

Consideram-se relevantes todas as acep-
ções do termo nessas variadas áreas. No 
entanto, os propósitos deste texto são visi-
velmente outros e requerem uma concep-
ção de altruísmo que, mais que dar conta 
de todas as possíveis ligações com disci-
plinas e segmentos da vida humana, possa 
ajustar-se aos objetivos da sustentabilidade 
socioambiental, nos termos já enunciados. 
Interessa a este estudo o viés de repertórios 
comportamentais altruístas que possam ser 
ensinados a indivíduos particularmente ou 
a indivíduos comportando-se em situação 

de grupo. A ampliação social de repertórios 
altruístas, nesse escopo, constitui-se em 
mais um componente relevante para salva-
guardar melhores condições ambientais para 
os tempos que se seguirão e que receberão 
diuturnamente novos indivíduos. A sobre-
vivência destes depende, então, da própria 
sobrevivência do ambiente. E é desse aspecto 
que trataremos a seguir.

Altruísmo desinteressado ou 
altruísmo consequenciado?
No âmbito da Análise do Comportamento 
(e de sua subcategoria voltada para práticas 
culturais) evidencia-se uma rejeição, apoiada 
em todos os pressupostos do Behaviorismo 
Radical e em achados experimentais, às con-
cepções de que ser altruísta depende do tipo 
de natureza biológica do organismo, de sua 
estrutura de personalidade ou de suas predis-
posições mentais. A concepção de uma causa-
lidade apoiada em estruturas internas ineren-
tes à natureza do organismo é substituída por 
outra, que valoriza a possibilidade material 
e concreta de aprendermos comportamento 
altruísta, lógica essa que empresta um caráter 
funcional e relacional ao desenvolvimento de 
“classes de respostas altruístas”.

Seguindo nessa perspectiva, em contrapo-
sição a traços intrínsecos de personalida-
de altruísta, a Análise do Comportamento 
concebe os organismos como nunca sendo 
gestados e/ou nascidos com alguma ten-
dência ético-moral predefinida. Os orga-
nismos vivos não são intrinsecamente bons 
ou maus. Nesse contexto, o indivíduo não 
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vem ao mundo altruísta e, na mesma dire-
ção, bom, ruim, generoso, egoísta e outros 
qualificativos do gênero. Sua constituição 
corporal se limita a características biológicas 
transmitidas geneticamente (filogenia) de 
modo a garantir a constituição física neces-
sária para conviver com o ambiente existente 
em um dado momento (constituição física 
essa replicada da história de interações para 
a sobrevivência de determinada espécie). No 
entanto, num outro tipo de processo (onto-
genia), mediante as diferentes configurações 
possíveis de interações com seu ambiente, 
o indivíduo pode aprender e se tornar capaz 
de emitir comportamentos, para exemplifi-
car, tanto altruístas quanto egoístas. Além 
disso, poderá vir a aprender e apresentar – 
sempre a depender de sua história particu-
lar de interações com o ambiente – tanto 
comportamentos egoístas quanto altruístas, 
a depender das situações contextuais que se 
lhe oferecem para comportar-se.

Nosso foco essencial, então, é explorar a 
possibilidade concreta de compor planeja-
mentos voltados para o estabelecimento e 
consolidação de práticas culturais dirigidas 
à conservação e preservação ambiental. Essa 
possibilidade se apresenta claramente se for 
possível um arranjo de contingências tal que 
os participantes possam, de alguma maneira, 
ser reforçados por comportamentos dirigi-
dos a cuidar do ambiente físico-químico-
-biológico-social de modo que seja possível 
aferir com precisão seus comportamentos e 
diagramar com precisão o esquema de con-
sequências. Algumas sugestões concretas de 
como compatibilizar algumas das variáveis 
críticas na consecução de planos culturais 

podem ser encontradas em Carrara et al. 
(2013). É necessário ficarmos alertas, porém, 
para a geração constante de novos resulta-
dos de pesquisa. Alguns dados, mesmo num 
passado não tão distante, mostram que os 
efeitos de diferentes consequências podem 
ser objeto de resultados empíricos razoa-
velmente distintos e, por vezes, em dire-
ções surpreendentes, como se pode notar no 
estudo de Carpio et al (2008), razão pela qual 
o avanço de pesquisas controladas constitui 
contribuição inestimável para melhorar a 
precisão do planejamento.

Em particular, bônus ou créditos ambien-
tais só não serão a “reinvenção da roda” 
caso sejam estipuladas criteriosamente as 
práticas envolvidas e consequências que só 
possam ser pessoalmente conquistadas, o que 
sugere resultados muito distintos do que as 
premiações institucionais, já que estas, me-
taforicamente, embora a todos pertençam, 
não pertencem (quando estamos interes-
sados sobre a quem se dirigem exatamente 
as consequências) a ninguém em particular 
e, nesse sentido, não estabelecem rigoro-
samente comportamentos de indivíduos na 
dimensão altruísta aqui registrada. Um al-
truísmo “interessado”, no sentido de que 
modelado e mantido por consequências, é 
aqui requerido, porém dentro de um pla-
nejamento que assegure uma relação direta 
entre comportamento e reforçadores que 
possam mantê-lo. 

Quais serão esses comportamentos? As co-
munidades, consultadas, poderão dizê-lo, 
porém com auxílio de profissionais cientis-
tas, de modo que não se possam mobilizar 
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ou incluir adesões que equalizem um altru-
ísmo consequenciado a interesses que não 
sejam claramente a correção ou preparação 
de condições de sobrevivência digna para as 
gerações futuras. As generalizações possí-
veis com um bom programa pró-altruismo 
talvez possam nos tornar bons “suricatos” 
e talvez possamos alcançar, com a ajuda de 
um bom planejamento cultural, até mesmo 
os altos escalões políticos, no sentido de nos 
tornarmos muito atentos e ativos em relação 
a predadores do futuro da sociedade. 

Em outras palavras, parece que instalar, de 
modo planejado, um repertório altruísta, é 
algo possível. O altruísta cuidaria “carinhosa-
mente” do ambiente em função de consequ-
ências para seu próprio comportamento. Tais 
consequências, de fato, não estão “num outro 
mundo”, impalpável e transcendente, e não 
estão num futuro prometido (indulgências). 
O altruísta, evidentemente, não “nasce” al-
truísta. Nem “desenvolve” um traço altruísta 

já latente. O que o faz manter-se altruísta? 
Uma “aventura” (de pesquisa) contingen-
cialista poderia contribuir para esclarecer 
quais as consequências a serem utilizadas. 
Seriam bem-vindas, nos periódicos e na pró-
xima edição do Encontro da ABPMC, relatos 
de pesquisa e considerações conceituais que 
aprofundassem o assunto e oferecessem su-
gestões para fazer melhorar nossa capacidade 
de concretizar transformações que garantam, 
menos que um mundo melhor, ao menos 
condições básicas e decentes de sobrevivên-
cia para as novas gerações. Afinal, como já 
registrara Skinner (1978):

Estamos começando a nos interessar seria-

mente pelo futuro. Como se pode induzir 

as pessoas a se comportarem de forma que 

cuidem do futuro? Existem processos com-

portamentais pertinentes, porém somente um 

planejamento mais cuidadoso nos habilitará 

a usá-los para resolver nossos problemas. 

(Prefácio, p. 9)
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Práticas culturais e políticas 
públicas: análise de contingências 
em programas governamentais

Cultural practices and public policies: analysis 
of contingencies in government programs

Resumo
A análise de políticas públicas ainda é um tema pouco 
explorado por analistas do comportamento. Apesar do 
governo tradicionalmente instituir o controle por meio 
da punição, novas políticas vêm sendo desenvolvidas 
apresentando contingências de reforçamento positivo 
como base. O presente estudo objetivou analisar as 
principais contingências, metacontingências e ma-
crocontingências estabelecidas por quatro políticas 
públicas brasileiras: Bolsa Família, ProJovem, ProUni e 
Bolsa Atleta. Os programas apresentam procedimentos 
diferenciados de controle, principalmente fazendo uso 
do reforço positivo. Apesar de haver uma contingência 
central, contingências auxiliares se fazem importantes 
para que a mudança em larga escala ocorra. As polí-
ticas demonstram que é possível realizar mudanças 
comportamentais tanto por meio de contingências 
individuais quanto pela seleção de produtos agregados 
de metacontingências. A Análise do Comportamento 
faz-se importante para o aperfeiçoamento dos fatores 
comportamentais dessas e de outras políticas.

Abstract
The analysis of public policies is still a subject 
little explored by behavior analysts. Although the 
government has traditionally instituted control 
through punishment, new policies have been 
developed presenting contingencies of positive 
reinforcement as a basis. The present study aimed to 
analyze the main contingencies, metacontingencies 
and macrocontingencies established by four Brazilian 
public policies: Bolsa Familia, ProJovem, ProUni and 
Bolsa Atleta. The programs present differentiated 
procedures of control, mainly through the use of 
positive reinforcement. Although there is a central 
contingency, auxiliary contingencies are important for 
large-scale change to occur. The policies demonstrate 
that it is possible to make behavioral changes both 
through individual contingencies and through the 
selection of aggregate products of metacontingencies. 
Behavior Analysis is important for the improvement 
of the behavioral factors of these and other policies.
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Práticas culturais e controle 
governamental
Considerando o modo de viver moderno, é 
seguro afirmar que, a quase todo momen-
to, o ambiente social interfere na emissão 
dos comportamentos operantes humanos 
(Andery, Micheletto & Sério, 2005; Skinner 
1947/1999; Todorov, 2012). O comporta-
mento de dois indivíduos funcionando como 
antecedente ou consequente para o compor-
tamento um do outro ou ainda o comporta-
mento de ambos em relação a um ambiente 
comum é o que Skinner (1953/2003) define 
como episódio social mínimo. O ambiente 
social propriamente dito pode ser caracteri-
zado como um indivíduo em si (sua imagem 
funcionando como estímulo visual) ou seu 
comportamento, a presença e/ou o compor-
tamento como componentes da contingência 
de controle do comportamento de outro (Leite 
& Sousa, 2012; Nogueira & Vasconcelos, 2015; 
Skinner, 1953/2003). 

Para uma abordagem comportamental, a cul-
tura consiste em um determinado conjunto 
de contingências sociais estabelecidas que 
passam a vigorar para os comportamentos de 
um grupo de indivíduos (Moreira, Machado 
& Todorov, 2013; Skinner, 1953/2003, 1969, 
1971). As contingências sociais presentes na 
cultura podem ser fruto do acaso ou devido 
a um planejamento cultural realizado pelo 
grupo ou parte desse. O que essas contin-
gências controlam são comportamentos 
classificados como práticas culturais. Em 
termos mais específicos, uma prática cul-
tural pode ser definida como um conjunto 
comportamentos operantes de um grupo que 

são transmitidos entre indivíduos e reforça-
dos culturalmente (Dittrich, Melo, Moreira e 
Martone, 2013; Skinner, 1953/2003; Todorov, 
2012, 2013). Práticas culturais vantajosas ten-
derão a se tornar características do grupo que 
sobrevive, perpetuando as mesmas (Skinner, 
1953/2003). O ambiente, no entanto, está em 
constante mudança e a alteração de variáveis 
ambientais ao longo do tempo pode fazer 
com que uma prática cultural que em dado 
momento foi vantajosa e adaptativa passe a 
não ter mais essas características. Em alguns 
casos, as práticas podem continuar ocorren-
do apesar de seus efeitos gerarem tanto ou 
mais malefício que benefício ao grupo, seja 
por não haver alteração nas contingências 
culturais ou por gerar reforçamento indivi-
dual suficiente para existirem. Um exemplo 
disso são os grupos de pessoas que jogam 
lixo em um rio próximo. Depois de certo pe-
ríodo, a correnteza diminui e o lixo passa a 
se acumular, gerando doenças e a morte de 
peixes que serviriam de alimento. Até que 
ocorra uma mudança, a prática de jogar lixo 
naquele local pode se manter por muito mais 
tempo do que seria ideal ao grupo. Em casos 
como esse, as práticas culturais passam a 
ter efeitos colaterais indesejados.  A dis-
seminação de uma prática de um pequeno 
grupo para uma escala macro também pode 
ser suficiente para que seus malefícios so-
ciais se sobreponham aos benefícios. Ainda 
utilizando o exemplo anterior, mesmo que 
não ocorra mudança na correnteza do rio, 
uma quantidade muito grande de lixo pode 
ser suficiente para torná-lo poluído.

Nas últimas décadas, analistas do com-
portamento desenvolveram os termos 
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metacontingência e macrocontingência 
como ferramentas conceituais para melhor 
analisar os processos de variação e seleção 
envolvidos na mudança de comportamento 
em larga escala. Uma metacontingência des-
creve a relação contingente entre contingên-
cias comportamentais entrelaçadas (CCEs), 
que geram um produto agregado (PA), e uma 
consequência do ambiente cultural (Carvalho 
& Todorov, 2016; Glenn et al., 2016; Todorov 
& Moreira, 2004). CCEs se referem a situ-
ações em que o comportamento de cada 
indivíduo funciona como parte da contin-
gência comportamental de outros, enquan-
to produto agregado é o que resulta desses 
entrelaçamentos (Glenn & Malott, 2004; 
Todorov 2012). Sendo assim, uma prática 
cultural que envolve a interação entre indi-
víduos é mantida caso o produto gerado por 
ela seja selecionado pelo ambiente cultural. 
Esse ambiente pode ser formado de outros 
indivíduos e instituições ou até mesmo pelo 
próprio grupo envolvido na prática cultural 
(Malott & Glenn, 2006). Para que se possa 
compreender esse tipo de prática cultural, 
é necessário analisar os componentes da(s) 
metacontingência(s) em vigor. Ao analisar 
todos esses componentes da metacontin-
gência (CCEs, PA e consequência do ambien-
te cultural), torna-se possível compreender 
e estabelecer o surgimento e manutenção 
de práticas culturais de uma população por 
meio do uso de consequências programadas 
por alguma agência de controle.

Existem ainda as práticas culturais que con-
sistem em comportamentos operantes se-
melhantes emitidos pelos membros de um 
grupo devido a contingências semelhantes, 

tanto sociais quanto físicas, a que estão ex-
postos. A este tipo de prática, Glenn et al. 
(2016) dão o nome de macrocomportamento. 
Assim como os comportamentos inseridos 
nas CCEs, os comportamentos que compõem 
um macrocomportamento podem gerar um 
efeito cumulativo (EC), que consiste na junção 
de efeitos gerados pelos comportamentos 
individuais (Glenn 2004; Glenn et al. 2016; 
Vichi & Tourinho, 2012). Macrocontingência 
é o conceito que se refere à relação entre 
macrocomportamento e o EC (Glenn, 2004; 
Houmanfar & Ward, 2012; Malott & Glenn, 
2006). O que mantém os comportamentos 
nos macrocomportamento são contingências 
individuais.  Diferentemente da metacontin-
gência, não há seleção em nível cultural dos 
efeitos produzidos em macrocontingências. 
Para que macrocomportamentos mudem, é 
necessário alterar contingências individuais 
em larga escala, consequentemente alteran-
do ou gerando um produto cumulativo.

Problemas ambientais, educacionais e so-
ciais são algumas das questões originadas 
por falta de controle em relação a práticas 
culturais mantidas por contingências aci-
dentais. Na tentativa de solucionar esses 
problemas, são criadas as agências de con-
trole. Essas agências consistem em parte 
do grupo atuando de maneira organizada e 
manipulando variáveis a fim de possibili-
tar um maior controle dos comportamen-
tos e práticas culturais do grupo (Dittrich, 
Todorov, Martone & Machado, 2013; Skinner 
1953/2003). O governo é uma das principais 
agências de controle das sociedades mo-
dernas, inclusive se dividindo em “sub-
-agências” especializadas no controle de 
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comportamentos mais específicos. Seus 
métodos consistem principalmente no uso 
de leis, no cumprimento destas através da 
fiscalização e na aplicação de consequên-
cias. As leis podem ser vistas como uma 
afirmação, por escrito, de contingências 
entrelaçadas que exercem controle sobre o 
comportamento individual (Todorov, 2012). 
Com relação ao tipo de consequência uti-
lizada, Skinner (1953/2003) ressalta que o 
governo utiliza o poder que lhe é conferido 
para punir. Isso significa que os governos 
geralmente exercem a maioria de suas po-
líticas objetivando a diminuição de com-
portamentos considerados inadequados. Em 
seu livro Coerção e Suas Implicações, Sidman 
(1989/2009) apresenta diversas evidências 
científicas que sugerem o quanto o con-
trole baseado em procedimentos punitivos 
provoca efeitos indesejáveis e pode ser con-
traproducente, havendo alternativas a ele. 
Contingências reforçadoras apresentam-se 
mais vantajosas tanto para quem controla 
quanto para quem é controlado. Além de 
especificar e aumentar comportamentos 
adequados, não apresentam os efeitos in-
desejados dos métodos punitivos.

Nas últimas décadas diversos governos, 
incluindo o brasileiro, vêm apresentando 
alternativas às tradicionais medidas puni-
tivas ou simples ausência de medidas. Um 
exemplo disso é o Programa Bolsa Família, 
o qual Fava (2014) e Kaiser, Haydu e Gallo 
(2015) analisaram buscando identificar as 
contingências de controle, incluindo o uso 
de reforçamento positivo. Os resultados das 

pesquisas, apesar de apresentarem peque-
na divergência de interpretação, demons-
tram que a política altera as práticas dos 
beneficiários por meio do uso de regras e 
consequências reforçadoras, favorecendo 
o entrelaçamento de contingências dentro 
das famílias, relativo ao acesso à educação e 
saúde. As pesquisas destacam que para que o 
programa atinja seus objetivos a longo prazo 
é necessário também que o governo garanta 
o estabelecimento de outras contingências 
voltada diretamente a aprendizagem e o cui-
dado com a saúde, não apenas o acesso as 
instituições responsáveis por isso.

Políticas públicas baseadas principalmente 
em mecanismos de reforçamento do com-
portamento começam a ser utilizadas e pro-
duzir mudanças em situações até então de 
difícil solução para os governos. A análise das 
contingências estabelecidas por essas polí-
ticas faz-se importante para compreender 
como há viabilidade em ações institucionais 
que promovam o surgimento de novas prá-
ticas culturais. Conforme afirmam Lehman e 
Geller (2004), se o comportamento humano 
está gerando problemas, a análise do com-
portamento pode auxiliar a solucionar esses 
problemas pela alteração do comportamento. 
O presente estudo tem como objetivo anali-
sar e comparar as principais contingências, 
macrocontingências e metacontingências 
criadas pelas políticas públicas realizadas 
no Brasil que fazem uso de procedimentos 
de reforçamento para solucionar questões 
sociais e promover o desenvolvimento na-
cional como um todo. 
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Método

Este estudo consiste em uma análise de quatro 
políticas públicas brasileiras, a fim de iden-
tificar as contingências de controle do com-
portamento da população empregados pelas 
agências governamentais. Foram selecionados 
programas de diferentes esferas da atuação 
pública, geridos por diferentes órgãos. As áreas 
de implementação são: educação, desenvolvi-
mento social e esporte. As políticas apresen-
tadas são: Programa Universidade para Todos 
(ProUni), Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens (ProJovem), Programa Bolsa Família e 
o Bolsa Atleta. Todos os programas são ori-
ginários do governo federal e geridos com a 
cooperação de instâncias municipais, estadu-
ais e do Distrito Federal. O elo relacional entre 
os programas consiste no estabelecimento de 
contingências de reforçamento ao compor-
tamento de indivíduos objetivando uma mu-
dança em larga escala. Dentre os programas, 
o único sobre o qual foram encontradas pes-
quisas analisando seus aspectos, utilizando a 
Análise do Comportamento, foi o Programa 
Bolsa Família, através das pesquisas de Fava 
(2014) e Kaiser, Haydu e Gallo (2015).

Fontes de informação

As informações apresentadas aqui foram 
obtidas por meio de documentos oficiais 
dos governos e das leis que estabelecem os 
programas. Dados adicionais foram obtidos 
por outras fontes, como produções acadê-
micas, estudos realizados e/ou solicitados 
pelas agências governamentais ou dados 
disponibilizados em sites públicos.

Procedimento

Os programas foram selecionados de modo 
que diferentes órgãos governamentais fossem 
responsáveis por sua execução, permitindo 
analisar políticas implementadas por gestões 
diferentes, consequentemente abordando 
questões sociais de campos diversos. Todos 
os documentos e leis foram obtidos junto 
aos sites dos órgãos responsáveis e também 
por meio do Sistema Eletrônico do Serviço 
de Informação ao Cidadão (e-SIC). Devido à 
natureza introdutória dessa pesquisa, as leis 
foram analisadas levando em consideração 
as alterações posteriores na legislação.

A partir da análise conjunta das informações 
disponíveis, foram identificados os compor-
tamentos alvo de mudança, assim como os 
fatores antecedentes e consequentes estabe-
lecidos pelos programas para controle social. 
Realizando uma análise com um foco voltado 
às práticas culturais, também foram analisadas 
qual(is) são as macrocontingências e metacon-
tingências envolvidas nas políticas em questão. 

Resultados

Bolsa Família

O programa Bolsa Família é um dos maio-
res programas de transferência de renda 
condicionada da América Latina, visando 
o combate à pobreza e o desenvolvimen-
to social. De acordo com o Ministério do 
Desenvolvimento Social (2017), somente 
em julho de 2017, o programa beneficiou 
12.740.640 famílias investindo um total de 
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R$ 2.311.085.525,00, o que configura uma 
média de R$181,39 por família. Foi institu-
ído pela Lei n° 10.836/2004. O Decreto nº 
5.209/2004 regulamentou a lei e a Portaria 
GM/MDS nº 321/2008 detalha os efeitos 
do descumprimento do que é exigido pelo 
programa às famílias.  O programa atende 
famílias em situação de pobreza ou extrema 
pobreza com renda per capita de até R$170,00 
por mês. O benefício mínimo concedido é de 
R$39,00 podendo chegar a um máximo de 
R$372,00. Há ainda um valor adicional, se 
necessário, calculado especificamente para 
cada família para que estas obtenham uma 
renda por pessoa de no mínimo R$85,00 
(Ministério do Desenvolvimento, 2015). De 
acordo com o Decreto nº 5.209, de 17 de 
setembro de 2004 os benefícios são de seis 
tipos: básico; variável (BV); variável à ges-
tante (BVG), variável à nutriz (BVN), vari-
ável vinculado ao adolescente (BVJ) e para 
superação da extrema pobreza (BSP).

O benefício básico e o BSP são benefícios as-
sistenciais já que não exigem a emissão de 
nenhum comportamento, com exceção de 
comportamentos voltados à adesão, sendo 
condicionados à situação de extrema pobreza 
da família. Os outros três benefícios apre-
sentam condicionalidades a serem cumpridas 
para seu recebimento. O BV é pago por crian-
ça ou adolescente de 0 a 15 anos na família, 
exigindo-se frequência escolar dos jovens 
entre 6 e 15 anos. O BVG é pago por 9 meses 
a famílias com gestante, contingente a idas 
à unidade de saúde, o que também é exigido 
no BVN, que é cedido a famílias com crianças 
de 0 a 6 meses e consequentemente sendo 
pago por 6 meses. Dos benefícios variáveis, 

o BVJ consiste em um pagamento maior, 
R$46,00 em relação aos R$39,00 dos outros 
benefícios, e apresenta consequências mais 
rígidas quanto ao descumprimento dos 75% 
de frequência escolar exigidos para jovens de 
16 e 17 anos. De acordo com o Ministério da 
Educação (2017a), dos 87% dos alunos que 
tiveram a frequência acompanhada entre abril 
e maio de 2017, 95% atingiram o critério de 
frequência escolar.

Contingências do Bolsa Família

No caso do Bolsa Família, o programa é re-
alizado por meio de intervenção na unidade 
familiar, ou seja, sobre o comportamento de 
pessoas em grupo. O entrelaçamento é ne-
cessário para o cumprimento das exigências. 
Não basta que os pais matriculem a criança 
se ela não for à escola, assim como não há 
reforçamento caso os familiares não auxiliem 
a gestante com dificuldades em ir à unidade 
de saúde. Assim, a política permite o surgi-
mento de metacontingências com diferentes 
CCEs envolvendo os membros da família para 
que se tenha acesso à consequência cultural. 
Uma vez que essas metacontingências são 
estabelecidas, diferentes produtos agregados 
são gerados pelos comportamentos da família 
e a seleção desses produtos é feita pelas con-
sequências disponibilizadas pelo ambiente 
cultural selecionador, no caso, o governo. 
Os produtos agregados a serem selecionados 
são o avanço no grau de escolaridade, tanto 
familiar quanto populacional; diminuição de 
doenças e riscos, pela melhoria da saúde e 
a superação da situação de vulnerabilidade 
com o aumento da renda (Fava, 2014).
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A Tabela 1 apresenta os principais fatores 
antecedentes, os comportamentos exigi-
dos e os fatores consequentes obtidos no 
Manual de Gestão do Programa Bolsa Família 
(Ministério do Desenvolvimento Social, 
2015b), em acordo com a lei. Os antecedentes 
são em grande parte regras, ou seja, estí-
mulos verbais que sinalizam a disponibi-
lidade de reforço caso os comportamentos 
adequados sejam emitidos (Kaiser, Haydu & 
Gallo, 2015).  Ao realizar uma análise molar 
considerando o contexto cultural, também 
podem ser entendidos como antecedentes 
os critérios para participação no programa 

(Fava, 2014). Além desses podem ser inclu-
ídos informativos à população sobre o pro-
grama, aumentando a probabilidade de que 
as famílias se inscrevam no programa.

Conforme apresentado na Tabela 1, as con-
sequências podem ser de reforçamento, es-
timulação aversiva, como as advertências 
ou ainda a extinção temporária, sendo a 
extinção definitiva a última alternativa, no 
caso, o cancelamento do benefício. O reforço 
utilizado é basicamente arbitrário, no en-
tanto, esse reforço permite o contato com 
consequências naturais que podem passar a 

Antecedentes Comportamentos Consequências

1) Critérios de renda para poder 
participar do programa; 

2) Registro dos membros da 
família no Cadastro Único;

3) Benefício de, no máximo, 
de 5 BV e 2 BVJ;

5) Exigência de 75% (adolescen-
tes de 16 e 17 anos);

7) Exigência das condições a depen-
der da disponibilidade dos serviços 
públicos para cumprimento dessas.

6) Calendário de vacinação e 
exames (crianças até 7 anos); 

4) Exigência de 85% de 
frequência escolar (criança 
de 6 a 15 anos);

1) Pagamento mensal 
dos benefícios que se 
apliquem; 

2) Dado o descumprimento, 
as consequências sucessi-
vas são: advertência; 
atraso de um benefício 
para o mês seguinte;
suspensão de benefício por 
2 meses sem pagamento 
posterior; suspensão igual 
à anterior no descumpri-
mento seguinte; cancela-
mento do benefício; 

3) Para descumprimento 
no BVJ a sucessão de 
consequências é 
reduzida para: adver-
tência, suspensão e 
cancelamento.

1) Matricular jovens na escola;

2) Garantir as frequências 
escolares mínimas;

3) Informar e justificar faltas 
à escola;

5) Gestantes e nutrizes: participar 
de atividades educativas das 
equipes de saúde sobre aleita-
mento e alimentação saudável; 

7) Atualizar o Cadastro Único 
sempre que necessário.

6) Crianças abaixo de 7 anos: os 
responsáveis devem levá-las para 
vacinação e acompanhamento;

4) Gestantes e nutrizes: 
inscrever-se e comparecer 
ao pré-natal e consultas;
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também controlar os comportamentos da fa-
mília (Kaiser, Haydu & Gallo, 2015). Quando 
ocorre o descumprimento, além das medidas 
previstas, o governo envia cartas à família 
indicando o descumprimento, a consequência 
deste, a área a qual este comportamento está 
relacionado (saúde ou educação) e também 
expõe novamente quais as condicionalidades 
do programa (Ministério do Desenvolvimento 
Social, 2015a). Isso consiste em uma conse-
quência em relação à comportamentos ina-
dequados, tendo função aversiva, no entan-
to, também pode funcionar como operação 
estabelecedora para o reestabelecimento do 
comportamento adequado. As pesquisas re-
alizadas por Fava (2014) e Kaiser, Haydu e 
Gallo (2015) apresentam mais detalhes sobre 
as contingências e metacontingências nessa 
política pública.

ProJovem

O ProJovem foi criado com o objetivo de elevar 
a escolaridade, a qualificação profissional e 
promover o exercício da cidadania por jovens 
de 18 a 24 anos que não haviam concluído o 
ensino fundamental e sem emprego formal. O 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens foi 
instituído em pela Lei nº 11.129/2005. O pri-
meiro relatório parcial do programa (Brasil, 
2008d) verificou que essa política obteve 
altos índices de desistência (37%) e evasão 
(20%) por parte dos jovens. De acordo com 
o relatório, os principais fatores que contri-
buíram para o abandono, segundo os jovens, 
foram o atraso no pagamento das bolsas e a 
falta ou insuficiência de aulas de informáti-
ca. Outros fatores apontados são a violência 

nas proximidades do núcleo, falta de recursos 
para transporte, impossibilidade de conciliar 
trabalho e ida às aulas e a distância entre o 
núcleo e a moradia dos jovens. Apesar disso, 
85% dos jovens manifestaram desejo de re-
tornar ao programa. Após essa avaliação, por 
meio da Lei 11.692/2008, o programa foi re-
formulado e regulamentado de acordo com o 
Decreto nº 6.629/2008 e pela Resolução CD/
FNDE nº 37/2009. O programa foi dividido 
em quatro modalidades: Adolescente, Urbano, 
Campo – Saberes da Terra e Trabalhador. 
Para fins dessa pesquisa, foram analisados o 
ProJovem Urbano e o ProJovem Campo, já que 
o ProJovem Adolescente tem caráter unica-
mente assistencial e o ProJovem Trabalhador, 
de acordo com a Secretaria de Informações 
ao Cidadão do Ministério do Trabalho (2017), 
encontra-se suspenso.

De acordo com o Ministério da Educação 
(2017b), 146.985 jovens foram matriculados 
na edição 2014 do ProJovem, sendo 109.600 
pelo ProJovem Urbano e 37.385 pelo ProJovem 
Campo. A faixa etária dos jovens que podem 
se inscrever em ambos os programas é de 18 
a 29 anos. O ProJovem Urbano consiste em 
um aperfeiçoamento do que era implemen-
tado no programa original, sendo previsto 
em lei mudanças como, por exemplo, não 
mais ser necessário o jovem estar desem-
pregado, a inclusão de aulas de informática 
e a alocação dos jovens preferencialmente 
em turmas próximas a suas residências ou 
locais de trabalho. Já o ProJovem Campo é 
voltado para jovens residentes no campo que 
sejam agricultores familiares. Ambos exigem 
que os jovens saibam ler e escrever (fun-
damental incompleto), não recebam auxílio 
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de programas similares, apresentem uma 
frequência mínima de 75%, que participem 
das atividades pedagógicas e entreguem os 
trabalhos solicitados no ensino. As diferen-
ças consistem na duração dos cursos, no 
conteúdo e na frequência de recebimento dos 
valores. O ProJovem Urbano tem duração de 
18 meses, contento 1.560 horas presenciais e 
440 horas não-presenciais. É realizado um 
pagamento mensal de R$100,00 aos jovens 
de cumprirem as condições do programa. O 
ProJovem Campo é realizado em 24 meses, 
sendo 1.800 horas em atividades pedagógicas 
na unidade escolar e 600 horas em ativida-
des junto à comunidade. O pagamento nesse 
programa é realizado a cada 2 meses. 

Com relação ao conteúdo dos cursos o 
ProJovem Urbano integra conteúdos de for-
mação básica (matemática, língua portu-
guesa, inglês, ciência humanas e ciências da 
natureza) com os chamados eixos estrutu-
rantes que integram temas como juventude 
e cultura, juventude e cidadania e juventude 
e tecnologia (Salgado, 2012). Além disso, há 
uma formação voltada à qualificação pro-
fissional e participação cidadã. O ProJovem 
Campo, por sua vez, adapta o curso de acordo 
com o calendário de produção rural local e 
utiliza como o eixo articulador Agricultura 
Família e Sustentabilidade, tendo eixos te-
máticos como: Cidadania, Organização Social 
e Políticas Públicas; Sistemas de Produção e 
Processos de Trabalho no Campo; Agricultura 
Familiar, Identidade, Cultura, Gênero e 
Etnia; etc. De acordo com Salgado (2012), 
esses eixos dialogam com as seguintes áreas 
do conhecimento: Linguagem; Códigos e 
suas Tecnologias; Ciências da Natureza e 

Linguagem Matemática; Ciências Humanas; 
e Ciências Agrárias. Também são elabora-
das formações direcionadas à qualifica-
ção social e profissional, abordando temas 
agroecológicos.

Contingências do ProJovem

O ProJovem permite a mudança em larga 
escala por meio do estabelecimento, prin-
cipalmente, de contingências individuais. A 
partir dessas contingências, diversos com-
portamentos dos jovens são estabelecidos, 
muitos apresentando similaridade, o que 
configura a ocorrência de macrocomporta-
mentos. A partir da contingência base, os 
macrocomportamentos que passam a ocorrer 
consistem em: ir à unidade de ensino, par-
ticipar das atividades pedagógicas escolares 
e junto à comunidade, realizar as atividades 
de ensino não-presencial e produzir os tra-
balhos educacionais solicitados. Os efeitos 
cumulativos gerados por esses macrococom-
portamentos são primeiramente o aumen-
to do nível de escolaridade da população e 
também uma melhoria na oferta de mão de 
obra com qualificação profissional média. 
Subprodutos podem ocorrer pela exposição 
às contingências de ensino. Tanto o currículo 
do ProJovem Urbano quanto o do ProJovem 
Campo objetivam relacionar áreas de conhe-
cimento básicas a fatores de relevância na 
vida dos jovens, como os principais aspectos 
das culturas em que estão inseridos, como 
fazer melhor proveito dos recursos dispo-
níveis e das interações sociais e, no caso 
dos jovens do meio rural, atividades como 
o ensino de métodos de plantio e criação 
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de animais. Esse tipo de aproximação entre 
conhecimento ensinado e contexto do indi-
víduo permite o estabelecimento de relações 
condicionais entre estímulos, assim como 
generalização e discriminação mais adequa-
das em situações diversas, também aumen-
tando o contato com contingências reforça-
doras além das apresentadas no programa. 
Uma vez que o comportamento do jovem 
fique sobre controle de estímulos escritos na 
língua inglesa, ele terá acesso a uma série de 
reforçadores antecedidos por estímulos dis-
criminativos que compõem o idioma. Sendo 
assim, o macrocomportamento “ir à unidade 
de ensino” permite o contato com conse-
quências que aumentem a probabilidade de 
ocorrência de outros macrocomportamentos 
que beneficiam a sociedade de modo geral.

As mudanças realizadas na reformulação 
do programa auxiliam no controle do com-
portamento. Ao diminuir a distância entre 
Núcleo de ensino e a residência ou trabalho 
do jovem, diminui-se o custo de resposta 
para obtenção do reforço. Aulas de informá-
tica aumentam o valor reforçador do contexto 
escolar. Contingências concorrentes, no en-
tanto, irão existir por fatores que estão fora 
do alcance da agência de controle. De acordo 
com Salgado (2012), dentre as causas para 
desistência do programa os jovens relatam o 
cansaço resultado do trabalho, necessidade 
de cuidar de familiares e falta de apoio fa-
miliar. As contingências que controlam esses 
comportamentos, a princípio, também podem 
ser alteradas pelas agências de controle, no 
entanto, isso exige uma logística e custo 
que podem ser incompatíveis ao benefício 
social gerado, além de fatores econômicos 

nacionais que ocasionam a priorização de 
gastos públicos com outras questões sociais. 
Um método menos custoso ao governo é 
estabelecer contingências de reforço social 
concorrentes dentro do contexto de ensino. 
Conforme afirma Salgado (2012), as relações 
de apoio e incentivo entre educador e educan-
do foram essenciais para evitar a desistência 
de muitos alunos. Diretrizes aos educadores 
como “enfatize o sucesso e não a reprovação 
ou o fracasso” são algumas das formas de re-
forçamento social eficazes, quando aplicadas 
corretamente, que o programa estabelece ao 
comportamento dos jovens.

Os antecedentes nesse programa, de modo 
semelhante a outros programas, são regras 
que podem ser descritas em enunciados do 
tipo “se... então”, por exemplo, “se escre-
ver os trabalhos pedagógicos do mês, então 
R$100,00 serão disponibilizados”. Os cri-
térios para poder participar do programa 
são outros antecedentes que podem evocar 
o comportamento de se inscrever e partici-
par do programa. Materiais de promoção do 
programa evidenciando os benefícios no de-
senvolvimento social e profissional também 
podem apresentar a essa função.

As consequências base do programa são con-
tingentes à frequência/participação nas ati-
vidades do curso. De maneira simplificada, 
essas consequências funcionam como num 
esquema de reforçamento em razão variável. 
É necessário que o jovem vá ao Núcleo um 
número mínimo de vezes a cada mês que em 
alguns dias a depender do mês. O número 
de atividades também é variável a depen-
der do exigido pelo currículo a cada mês. A 
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frequência de reforçamento é diferente nos 
dois tipos de ProJovem, uma vez por mês 
no Urbano e uma vez a cada dois meses no 
Campo. Os fatores que proporcionaram essa 
distinção não são esclarecidos nas norma-
tivas dos programas. A menor frequência 
de disponibilização de reforço no ProJovem 
Campo pode vir a ser um fator que dificulte 
o controle do comportamento.

ProUni

O Programa Universidade para Todos consiste 
em um programa federal que concede bolsas 
de estudo para alunos de cursos de gradua-
ção e sequenciais de formação específica, em 
instituições privadas de ensino superior. As 
bolsas são negociadas com essas institui-
ções por meio de isenção fiscal. De acordo 
com informação do Ministério da Educação 
(n.d.), entre 2005 e 2016 já foram concedidas 
bolsas a mais de 1,9 milhão de estudantes, 
sendo que 70% dessas bolsas foram inte-
grais. Este programa foi instituído pela Lei 
nº 11.096/2005 e regulamento pelo Decreto 
nº 5.493/2005 e pela Portaria nº 1/2015 do 
Ministério da Educação. 

As bolsas do ProUni podem ser integrais ou 
parciais de 50% do valor total cobrado pela 
instituição. Para concorrer a elas, é neces-
sário que o candidato não possua diploma 
de ensino superior e atender a, no mínimo, 
um dos seguintes critérios: ter cursado e ter-
minado o ensino médio em escola pública 
ou em escola privada, na condição de bol-
sista integral; ser portador de deficiências; 
ser professor da rede pública de ensino da 

educação básica, concorrendo exclusivamen-
te em cursos de licenciatura. Com exceção 
dos professores, também é necessário que a 
renda familiar bruta mensal não ultrapasse 
um salário mínimo e meio por pessoa (para 
bolsas integrais) ou que a renda familiar bruta 
mensal seja de até três salários mínimos por 
pessoa (bolsas parciais). Além dessas condi-
ções, de acordo com o Ministério da Educação 
(2015b), é exigido ao estudante que este tenha 
obtido uma pontuação superior ou igual à 450 
pontos no Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) de edição imediatamente anterior 
ao processo seletivo do ProUni, assim como 
apresente nota de redação superior a zero na 
mesma avaliação.

Segundo o Ministério da Educação (2015a), 
as bolsas podem ser utilizadas por um pe-
ríodo equivalente ao dobro da duração do 
curso em que os alunos estão matriculados, 
sendo encerrada em caso de conclusão do 
curso. Semestralmente o bolsista deve assi-
nar o Termo de Atualização do Usufruto da 
Bolsa, para que continue sendo beneficiado, 
o que também funciona como ocasião para 
verificar se o rendimento acadêmico mínimo 
exigido foi alcançado. Dado o trancamento 
da matrícula, o aluno deve solicitar suspen-
são da bolsa, entretanto, mesmo durante a 
suspensão, considera-se o período como de 
uso efetivo. A bolsa também será suspensa, 
devido a ação do bolsista, caso: não ocorra 
o pagamento da parcela da mensalidade 
(bolsa parcial); o bolsista abandone o perí-
odo letivo; afastamento justificado do bol-
sista. O encerramento da bolsa pode ocorrer, 
devido a ação do bolsista, caso: a matrícula 
no primeiro semestre de usufruto da bolsa 
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não seja realizada; o bolsista matricule-se 
em instituição pública gratuita de ensino su-
perior; seja concluído o ensino superior em 
qualquer outra instituição; não seja aprovado 
em, no mínimo, 75% das disciplinas de cada 
período; não tenha uma frequência de, no 
mínimo, 75% nas aulas; apresente docu-
mento ou informações falsas; constate-se 
mudança substancial da condição socioe-
conômica do estudante; o bolsista usufrua 
simultaneamente da bolsa do ProUni e do 
financiamento pelo Fundo de Financiamento 
ao Estudante de Ensino Superior (Fies), em 
instituições e cursos diferentes; Não seja 
apresentada documentação pendente; o es-
tudante acumule bolsa ProUni; evasão do 
bolsista; solicitação do bolsista. 

Como medida adicional, o programa ainda 
apresenta a chamada “Bolsa Permanência”, 
que consiste em um benefício com o valor 
máximo equivalente ao de uma bolsa de ini-
ciação científica e que pode ser concedida 
ao beneficiário de bolsa integral, unicamen-
te para custeio de despesas educacionais. 
Aos que foram concedidas bolsas parciais, 
também existe outra medida governamental 
que pode auxiliá-los que é o financiamento 
do valor pago mensalmente através do Fies.

Contingências do ProUni

Assim como o ProJovem, o ProUni tem como 
objetivo promover um aumento do nível de 
escolaridade da população de menor renda 
econômica, assim como melhorar a qua-
lificação profissional. Consequentemente, 
os produtos cumulativos esperados são os 

mesmos: o aumento do nível de escolari-
dade e também uma melhoria na qualifica-
ção profissional média dos jovens. Como no 
ProJovem, objetiva-se “evocar” o macro-
comportamento de frequentar a unidade de 
ensino. Além desse, os diferentes macro-
comportamentos que podem ser categoriza-
dos como “emitir as respostas corretas nas 
avaliações das diferentes disciplinas” são 
controlados em parte pelas contingências do 
programa. Também de maneira semelhante 
ao ProJovem as contingências são estabele-
cidas a nível ontogênico. 

O ProUni não faz uso do reforçamento po-
sitivo como procedimento central. A altera-
ção de contingência base da política pública 
consiste em retirar ou diminuir o principal 
estímulo aversivo de cursar o ensino privado: 
a mensalidade. Os principais comportamen-
tos alvo do programa são então de esquiva. 
Ao frequentar a instituição e realizar as ati-
vidades necessárias para ser aprovado em 
75% das disciplinas, os bolsistas não entram 
em contato com a cobrança realizada pela 
instituição aos demais alunos. Isso implica 
afirmar que os comportamentos são man-
tidos por reforço negativo.

Além da contingência principal, o ProUni 
apresenta uma contingência auxiliar que 
permite aos beneficiários de bolsa integral 
entrarem em contato com os estímulos dis-
criminativos que estabelecem a ocasião para 
que os comportamentos alvo sejam emitidos. 
A Bolsa Permanência facilita que os alunos 
tenham acesso aos materiais utilizados nas 
contingências de ensino, o que pode com-
prometer a emissão de comportamento 
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adequados nas avaliações das disciplinas. O 
próprio programa seleciona automaticamen-
te, através do sistema do ProUni, os alunos 
aptos a receber essa bolsa, necessitando 
apenas que eles apresentem certos docu-
mentos, assinem o Termo de Concessão de 
Bolsa Permanência e tenham uma conta em 
bancos selecionados (Ministério da Educação, 
2015a). Sendo assim, as respostas exigidas 
para receber a Bolsa Permanência são de baixa 
complexidade e custo, não sendo necessário 
que novos comportamentos ocorram uma 
vez que essa bolsa é concedida, além dos 
já requisitados pela bolsa do ProUni. Essas 
contingências aumentam a probabilidade do 
macrocomportamento de concluir as disci-
plinas do curso ocorrer. Permitindo que seja 
produzido o EC de alta taxa de aprovação dos 
bolsistas mais facilmente. Indiretamente, o 
critério de desempenho no ENEM exigido 
pelo ProUni pode funcionar como operação 
estabelecedora para que pessoas de baixa 
renda realizem o ENEM e obtenham uma 
pontuação mais alta, já que apresenta-se 
como uma alternativa ao ingresso nas insti-
tuições públicas de ensino superior, as vagas 
mais concorridas pelos estudantes.

Os antecedentes estabelecidos pelo ProUni 
evocam o comportamento de inscrição apenas 
dos indivíduos de baixa renda que ainda não 
tenham ensino superior ou não cursem um 
em instituição pública. Na ausência desses 
antecedentes, o efeito cumulativo de aumen-
to do nível escolar da população não seria 
gerado. Atender aos critérios para concor-
rer ao ProUni assim como a divulgação do 
programa enquanto alternativa para conclu-
são do ensino superior também funcionam 

como antecedentes para o comportamento 
de participar do programa. Após a entra-
da no programa, os principais antecedentes 
que evocam os comportamentos exigidos são 
parte das contingências de ensino, contro-
lando a classe de resposta que poderia ser 
chamada de “estudar”. O comportamento de 
frequentar a instituição é controlado não só 
pela exigência de frequência, mas também 
pela exigência de desempenho nas matérias.

A obtenção de um diploma de ensino supe-
rior possibilita aos indivíduos a exposição a 
uma série de contingências reforçadoras que 
sem este são impossibilitadas. A sinalização 
da possível disponibilização de um diplo-
ma no futuro pode ser entendida como uma 
operação estabelecedora que aumenta o valor 
reforçador dos estímulos contingentes em 
situação de ensino, enquanto a mensalidade 
é um estímulo aversivo que necessariamente 
entra-se em contato para que seja possí-
vel a obtenção do diploma. Caso os com-
portamentos inadequados ocorram, a bolsa 
pode ser suspensa ou até mesmo encerrada, 
o que tem função de punição positiva. Os 
alunos que não concluírem o período ou que 
emitam comportamentos incompatíveis com 
o de frequentar às aulas terão contato com 
essa punição, o que diminui a probabilidade 
desses comportamentos voltarem a ocorrer. 
Não atender o critério de 75% de aprovação é 
suficiente para que a bolsa seja encerrada, ao 
invés de suspensa, fazendo com que a con-
tingência seja de extinção. Isso faz com que 
a sinalização dessa mudança de contingên-
cia por meio do estabelecimento de regras 
torne-se um antecedente importante para o 
controle do comportamento de estudar.
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Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta é um programa de patrocí-
nio individual direcionado a atletas de alto 
rendimento. De acordo com o Ministério do 
Esporte (2016b), entre 2005 e 2016 foram 
concedidas 51.000 bolsas para 20.700 atle-
tas, com o investimento superando R$ 890 
milhões. De acordo com essa instituição, 
nos Jogos Olímpicos de 2016, 77% dos atle-
tas brasileiros eram bolsistas e nos Jogos 
Paralímpicos a maior delegação do Brasil na 
história continha 90,9% de bolsistas. Das 73 
medalhas obtidas nos dois eventos, apenas 
uma foi conquistada por um atleta que não 
fazia parte do programa. Dos atletas con-
templados pelo programa, 96% afirmam não 
receber nenhum outro patrocínio além da 
bolsa (Ministério do Esporte, 2016a).

O programa foi instituído pela Lei nº 
10.891/2004 e regulamentado pelo Decreto 
nº 5.342/2005. Atualmente existem seis 
tipos de bolsa com valores mensais e cri-
térios diferentes, sendo elas: Atleta de Base 
(R$370,00), Estudantil (R$ 370,00), Nacional 
(R$ 925,00), Internacional (R$1.800,00), 
Olímpico/Paralímpico (R$ 3.100,00) e Pódio 
(de R$ 5.000,00 até R$ 15.000,00). 

Com exceção da categoria Estudantil (que 
exige matrícula em instituição de ensino), 
todas as categorias exigem que os candi-
datos estejam vinculados à uma entidade 
de prática desportiva (clube), assim como 
à instituição federativa e à confederação da 
modalidade esportiva que praticam. A ca-
tegoria Estudantil também limita a idade 
máxima de pleiteio aos 20 anos, enquanto 

as outras apenas exigem a idade mínima, 
que é de 14 anos (Lei nº 12.395/2011). As ca-
tegorias apresentam diversas exigências que 
comprovem o desempenho do atleta no nível 
em que a categoria da bolsa se enquadra. 
Os desempenhos são analisados a partir de 
critérios como a colocação em competições 
no ano anterior à concessão, de acordo com 
o nível da competição indicado no nome da 
categoria de bolsa ou posição no rank na-
cional ou internacional da modalidade que o 
atleta faz parte. Além disso, exige-se que o 
atleta continue treinando para competições 
oficiais durante o ano em que recebe a bolsa. 
Nos esportes coletivos, o critério consiste 
em ser eleito entre os melhores atletas de 
uma competição ou ser convocado para se-
leção olímpica, o que também se atinge por 
desempenho individual.

A única bolsa sem valor fixo é a Bolsa Pódio. 
Nesse caso, um benefício maior é concedido 
aos atletas melhor qualificados em rankings 
mundiais ou campeonato mundiais do ano 
presente ou diretamente anterior. A posi-
ção mais baixa exigida é a 20º colocação. 
Para obter essa bolsa, também é condição 
necessária que o atleta seja indicado pela 
confederação da qual faz parte. Um critério 
adicional foi incluído na Lei nº 13.051/2014, 
impossibilitando que se candidatem à bolsa 
os atletas que tenham sido suspensos ou con-
denados por doping pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva. Caso já seja beneficiado, o atleta 
tem a bolsa suspensa pelo mesmo prazo esta-
belecido na suspensão pela Justiça Desportiva 
ou, em constatada a condenação, não pode 
concorrer a nenhum dos dois processos de 
seleção subsequentes do Bolsa Atleta. 
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de treino, é esperado que ocorram CCEs 
com outros atletas, preparadores físicos, 
companheiros de equipe, etc. Entretanto, 
o programa é voltado para o desempenho 
individual, mesmo nos esportes coletivos, 
ao apresentar parâmetros de seleção indi-
viduais, como ser eleito um dos melhores 
da competição em esportes coletivos. Uma 
equipe pode facilitar a ocorrência de com-
portamentos de um indivíduo considerados 
como “um bom desempenho” caso o time 
apresente os comportamentos adequados, 
assim como é possível se comportar de ma-
neira decisiva para todo o time, mesmo que 
os companheiros não cumpram sua parte. 

O programa seleciona atletas que já tenham 
apresentado os comportamentos adequa-
dos (os melhores na prática). Sendo assim, 
o principal papel dessa política pública é 
permitir que as respostas já apresentadas, 
tornem-se mais frequentes, reforçando-as, 
e sejam aperfeiçoadas por uma maior exposi-
ção às contingências de treino e competição. 
O EC gerado pelos comportamentos indivi-
duais é justamente o aumento no número de 
prêmios nacionais e internacionais obtidos 
pelos atletas bolsistas. 

Após a concessão da bolsa, os antecedentes 
que controlam o comportamento são estabe-
lecidos pelo próprio atleta, por meio de uma 
resposta de compromisso que produz o Plano 
Esportivo Anual apresentado. Esse plano pode 
ser entendido como um conjunto de auto-
-regras. Conforme Jonas (1997) afirma, “au-
to-regras podem ser vistas como estímulos 
verbais especificadores de contingências que 

As bolsas têm duração de um ano e podem 
ser renovadas ao final desse ano, dependen-
do do desempenho do atleta e da prestação 
de contas apresentada. Os atletas da cate-
goria Pódio ou que conquistaram medalha 
olímpica ou paraolímpica têm prioridade na 
renovação das bolsas em relação aos outros 
atletas. Para receber o benefício em qual-
quer categoria, o candidato deve se inscrever 
nos processos de seleção, possuir conta em 
banco designado pelo governo e apresen-
tar a documentação solicitada, incluindo o 
Plano Esportivo Anual, que indica previsões 
e metas a serem atingidas, e a Declaração de 
Patrocínio, indicando caso já seja patrocina-
do por alguma instituição.

Para a obtenção de resultados por parte do 
programa, duas medidas foram instituídas 
na Lei nº 12.395/2011. A primeira delas é o 
Programa Cidade Esportiva que objetiva fo-
mentar iniciativas públicas locais e regionais 
de apoio ao desenvolvimento olímpico e pa-
ralímpico. A segunda consiste na criação da 
Rede Nacional de Treinamento, composta por 
centros de treinamento de alto rendimento 
e que visa fomentar o desenvolvimento re-
gional e local de talentos e jovens atletas.

Contingências Bolsa Atleta

A partir do estabelecimento de contingências 
individuais, o programa Bolsa Atleta objetiva 
melhorar o desempenho do Brasil em com-
petições esportivas, assim como promover 
a prática esportiva da população. Ao consi-
derar o contexto dos atletas, principalmente 
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utilizar substâncias proibidas. O procedi-
mento é de punição negativa, uma vez que o 
dinheiro da bolsa é suspenso ou até mesmo o 
atleta é impossibilitado de concorrer em um 
edital aberto do Bolsa Atleta. Sendo assim, 
diminui-se a probabilidade de ocorrência 
de um comportamento pela retirada de um 
estímulo até então presente no ambiente. 
Essa contingência punitiva se sobrepõe à 
contingência principal de reforçamento do 
programa, já que os comportamentos que 
eram passíveis de reforço passam a ser com-
preendidos como comportamentos encadea-
dos que são posteriores aos comportamentos 
indesejáveis (doping). Ainda que ocorra, o 
uso de punição por parte do programa é um 
mecanismo secundário, que acontece apenas 
em situações extremas de desacordo com a 
proposta do Bolsa Atleta.

Discussão e Conclusão

A presente pesquisa buscou analisar as prin-
cipais contingências de reforçamento esta-
belecidas por diferentes políticas públicas. 
Apesar dos quatro programas apresentarem 
o reforçamento do comportamento como 
mecanismo básico de cada política, as ca-
racterísticas das contingências são diver-
sas. As políticas públicas analisadas obje-
tivam a mudança de práticas culturais por 
meio, principalmente, do estabelecimento 
de contingências individuais. Uma vez que 
os macrocomportamentos desejados ocor-
ram, os ECs gerados são benéficos à socie-
dade. As macrocontingências, no entanto, 
não são a única forma de estabelecer uma 
política pública eficiente na mudança do 

são produzidos pelo comportamento verbal 
do próprio indivíduo a quem estas contin-
gências se aplicam” (p. 144). Isso torna mais 
provável que o desempenho venha a ocorrer, 
uma vez que tanto o atleta quanto agentes 
governamentais verificam se os objetivos 
são alcançáveis. Além das auto-regras, os 
estímulos discriminativos que evocam de-
terminados comportamentos podem ser in-
troduzidos no contexto do atleta, uma vez 
que a verba adicional seja utilizada para a 
compra de equipamentos e estrutura. 

Ao estabelecer um contrato anual, o progra-
ma disponibiliza consequências reforçadoras 
para treinar e participar de competições. Os 
comportamentos, entretanto, podem ocorrer 
em um nível esportivo abaixo do esperado. 
O contato com a contingência apenas ocorre 
na renovação ou caso o atleta deixe de emitir 
os comportamentos completamente. Apesar 
disso, ao priorizar a concessão de bolsas para 
os atletas que competem em alto nível, o 
programa tem menores chances de investir 
em atletas que passem a apresentar respos-
tas em frequência e magnitude muito abaixo 
do esperado. Contingências concorrentes 
também são menos prováveis já que a que 
os atletas, uma vez que sejam patrocinados, 
podem se dedicar exclusivamente ao esporte, 
não sendo necessário outro tipo de trabalho. 

Adicionalmente às contingências reforçado-
ras, o programa inclui uma medida contra o 
doping que objetiva diminuir a probabilidade 
de que comportamentos incompatíveis com 
a prática desportiva ética venham a ocor-
rer. Nesse caso, utiliza-se uma consequência 
aversiva em relação ao comportamento de 
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comportamento. O programa de maior escala 
de ação, o Bolsa Família, estabelece justa-
mente um tipo diferente de mecanismo para 
mudança em larga escala: a criação de meta-
contingências. Nesse caso, as consequências 
reforçadoras só ocorrem caso CCEs envol-
vendo a família produzam um PA adequado. 

Dentre os pontos que merecem atenção, de 
modo geral, está a questão de não haver 
um mecanismo que assegure o reajuste dos 
benefícios financeiros. Caso o reforço arbi-
trário com o passar do tempo diminua cada 
vez mais de magnitude, é possível que esse 
deixe de funcionar como estímulo reforça-
dor e os comportamentos não ocorram mais. 
Os programas incluem o dinheiro enquanto 
reforço arbitrário para que as consequências 
das contingências às quais os indivíduos são 
submetidos tornem-se também mais ime-
diatas (Kaiser, Haydu & Gallo, 2015). Ter 
acesso a saúde, educação e práticas espor-
tivas, possibilita uma série de benefícios, no 
entanto, as consequências nesses contex-
tos são muitas vezes atrasadas. Evidências 
empíricas indicam que o controle sobre o 
comportamento diminui quanto maior o 
atraso entre emissão do comportamento e 
consequência (e. g., Fonseca & Tomanari, 
2007; Keller & Schoenfeld, 1950). 

Também é importante verificar quais as falhas 
na implementação da política governamental 
ou as contingências que dificultam o controle 
por parte dessa. Em termos gerais, se os paga-
mentos não forem realizados dentro do prazo 
ou caso não exista uma estrutura/condição 
mínima de transporte para o deslocamento até 

onde as ações acontecem, os comportamentos 
alvo podem deixar de ser emitidos. A avalia-
ção que permitiu as mudanças no ProJovem, 
alocando os jovens em unidades próximas de 
onde eles vivem e inserindo mais contingên-
cias reforçadoras na condição de ensino, como 
as aulas de informática, são bons exemplos 
disso. Outro exemplo, são medidas como o 
Bolsa Permanência do ProUni e o Programa 
Cidade Esportiva, que possibilitam, dentre 
outras coisas, o acesso a livros para os es-
tudantes e centros de treinamentos para os 
atletas. Isso aumenta a probabilidade de que 
os comportamentos adequados ocorram, por 
meio de contingências auxiliares da cadeia 
comportamental. Algumas das políticas ana-
lisadas podem ainda se complementar, por 
exemplo, um indivíduo recebendo o Bolsa 
Atleta na categoria Base e obtendo uma bolsa 
parcial do ProUni.

O ProJovem apresenta um diferencial em re-
lação aos outros programas por não apenas 
criar contingências que permitem o acesso 
das pessoas à um contexto específico, mas 
também por adequar esse contexto a fim de 
aumentar as contingências de reforçamento 
natural. O conteúdo ensinado nas ativida-
des do ProJovem estabelece relações com 
os componentes de contexto presentes nas 
vidas dos jovens. Dessa maneira, os com-
portamentos aprendidos são generalizados 
para situações fora da unidade de ensino. 
Os programas que apresentam um estabele-
cimento de contingências mais relacionada 
às condições e características da população, 
permitem a produção de ECs e PAs mais re-
levantes para a sociedade.
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Um dos fatores para o funcionamento dos 
programas analisados é que as regras sejam, 
como define Skinner (1984), estímulos es-
pecificadores de contingências. Sendo assim, 
todos os componentes antecedentes, com-
portamentos e consequências, devem ser 
descritos aos participantes do programa. 
Uma das críticas aos critérios do Bolsa Atleta, 
por exemplo, é a necessidade de o atleta ser 
indicado pela confederação para que possa 
concorrer à bolsa na categoria Atleta Pódio, 
mesmo que cumpra as exigências que lhe 
competem (Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, 2015). Não havendo critérios objeti-
vos para essa indicação, os comportamentos 
necessários para que isso ocorra podem não 
vir a ser emitidos.

Um aspecto a ser ressaltado é o fato do 
ProUni ser o único programa que tem como 
mecanismo central o reforçamento negativo 
dos comportamentos de frequentar a unida-
de de ensino e ser aprovado nas disciplinas. 
As regras dos programas especificam que 
caso esses comportamentos não ocorram, 
o aluno será desligado do programa, o que 
o levará ao contato com uma consequência 
aversiva (mensalidade) para que seja possível 
concluir o curso. Esse tipo de contingência 
pode ter como efeito colateral a emissão de 
comportamentos de contracontrole (Sidman, 
1989/2009). Uma estratégia permitida nas 
regras do programa é o trancamento do pe-
ríodo em que o aluno não esteja alcançan-
do os percentuais exigidos pelo programa. 
Realizar o trancamento, no entanto, não é 
um comportamento desejado pelo progra-
ma, podendo acarretar em um maior período 

para finalização do curso ou até mesmo na 
desistência por parte do aluno. Uma possi-
bilidade seria a de instruir as instituições a 
verificar o desempenho dos alunos bolsis-
tas durante o período letivo e intensificar as 
contingências de ensino para os que estejam 
com resultados abaixo do esperado.

Todos os programas apresentam algum tipo 
de alteração na consequência ou mesmo a 
não apresentação de uma, caso os compor-
tamentos adequados não sejam emitidos. 
A Análise do Comportamento demonstra 
que a seleção pelas consequências é um dos 
principais fatores de manutenção e extin-
ção do comportamento (Skinner, 1953/2003; 
Skinner, 1981). Conforme dito anteriormente, 
os procedimentos de reforçamento positivo 
controlam o comportamento tanto quanto 
medidas coercitivas, todavia, sem apresen-
tar os efeitos subprodutos típicos da coer-
ção (Sidman, 1989/2009). Sendo assim, as 
políticas analisadas nesse estudo podem ser 
entendidas como alternativas à prática go-
vernamental predominante de apenas punir 
comportamentos inadequados. Os progra-
mas também demonstram a importância de 
estabelecer, ou ao menos facilitar, condi-
ções de suporte para que os comportamentos 
ocorram. A Análise do Comportamento pode 
contribuir para que essas políticas se desen-
volvam ainda mais em termos de controle 
comportamental, com o mínimo de recur-
sos públicos. São necessárias pesquisas que 
verifiquem os detalhes dos fatores positivos 
e negativos desses e de outros programas 
governamentais, permitindo uma adequação 
das contingências implantadas.
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Epidemia de vírus Zika no Brasil-
2015:  primeiras metacontingências 
de investigação no Norte-Nordeste

Epidemic Zika Virus in Brazil-2015:  
The first metacontingencies of  
investigation in North-Northeast 

Resumo
A análise comportamental da cultura tem contado com 
novas unidades de análise, metacontingências e ma-
crocontingências. O objetivo deste estudo é apresentar 
as primeiras redes de colaboração na investigação do 
vírus zika e sua relação com microcefalia em bebês, 
envolvendo médicos da região Norte-Nordeste do 
Brasil. A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma 
revisão feita na Web of Science, main collection de 1945- 
Junho/2017, com o descritor vírus zika, no título dos 
artigos. A partir de uma etnografia da epidemia do vírus 
zika no nordeste, as primeiras metacontingências de 
investigação foram descritas. Os resultados mostram 
CCEs envolvendo médicos com PAs como resultados 
preliminares de estudos de base hospitalar, descri-
tivos de casos. O ambiente seletivo para a evolução 
dessas CCEs→PAs em situação de grave emergência 
nacional foi constituído por feedbacks apresentados 
em diferentes tipos de mídias (e.g., redes sociais; con-
gressos; declarações oficiais de secretarias de saúde, 
assim como do Ministério da Saúde). Nesse sentido, 
alguns dos  membros das CCEs participam também 
como elementos que compõem o ambiente seletivo 
de outras CCEs recorrentes. Entre eles estão líderes de 
equipes de pesquisa e trabalho, assim como represen-
tantes de órgãos superiores de saúde que sinalizaram, 
nos primeiros meses de 2015, a presença de “dengue 
fraca”, posteriormente definida como zika vírus. 
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Abstract

Behavioral analysis of culture has counted 
on new units of analysis – metacontingen-
cies and macrocontingencies. The objective of 
this study is to present the first collaboration 
networks in investigation of zika virus and 
its relation with microcephaly in infants, in-
volving physicians from the North-Northeast 
region of Brazil. The research was developed 
from a review made in the Web of Science, 
main collection of 1945 - June/2017, with the 
descriptor zika virus, in the title of the arti-
cles. Based on an ethnography of zika virus 
epidemic in the northeast, the first metacon-
tingencies of investigation were described. 
The results show CCEs involving physicians 
with PAs as preliminary results of hospital-
-based, case-descriptive studies. The selec-
tive environment for the evolution of these 

CCEs → PAs in a situation of severe national 
emergency was constituted by feedbacks pre-
sented in different types of media (e.g., social 
networks, congresses, official declarations of 
health secretariats, as well as the Ministry of 
Health). In this sense, some of the members 
of the CCEs also participate as elements that 
compose the selective environment of other 
recurring CCEs. Among them are leaders of 
research and work teams, as well as represen-
tatives of higher health agencies that signaled 
the presence of “weak dengue” in the early 
months of 2015. Subsequently, identified as 
zika virus.

KEYWORDS

Metacontingency; Zika vírus; 
Sustainable behaviors

comportamentais, e têm sido investigadas 
em estudos teóricos, experimentais, quase 
experimentais e observacionais. Um total de 
233 trabalhos (90,12% de 2000-2016) com-
põem a produção de aproximadamente 20 
anos (ver Glenn et al., 2016; Vasconcelos & 
Lemos, submetido).  

Inicialmente, a cultura foi definida como as 
contingências sociais de um grupo (Skinner, 

Análise Comportamental  
da Cultura 
O estudo de práticas culturais a partir da 
Análise do Comportamento, recebeu significa-
tivo impulso nos anos 1990 a partir do desen-
volvimento do conceito de metacontingência, 
seguido pela criação de uma nova unidade 
de análise denominada de macrocontingência, 
ambas dedicadas a pesquisas e intervenções 
em fenômenos sociais complexos. Essas 
novas unidades de análise voltadas para fe-
nômenos culturais contam com contingências 
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de análise de metacontingência e macrocon-
tingência. Fernandes, Carrara e Zilio (2017) 
apresentam a cultura como um conjunto de 
contingências sociais, a partir da contin-
gência tríplice. Comportamentos individu-
ais ou das pessoas em grupo, fazem parte 
de contingências sociais. E, os elementos 
ambientais antecedentes e consequentes da 
contingência tríplice representam o ambiente 
social, isto é, quando o contexto antecedente 
e/ou os eventos consequentes são compostos 
pela mediação comportamental de outro(s) 
indivíduo(s). Entretanto, o destaque deste 
capítulo é para a potencial contribuição dos 
novos conceitos seja na descrição de fenômenos 
culturais complexos, seja nas diferentes formas 
de intervenção. Assim, a partir de metacon-
tingências, contingências comportamentais 
entrelaçadas e suas respectivas produções 
agregadas são selecionadas, e a partir de ma-
crocontingências, operantes são selecionados 
e resultam em produções cumulativas. 

O comportamento social está contido no estudo 
da cultura, mas nem toda descrição de com-
portamento social constitui uma metacon-
tingência ou macrocontingência (Sampaio & 
Andery, 2010). A contingência comportamen-
tal não é suficiente para explicar a seleção de 
contingências comportamentais entrelaçadas 
com produções agregadas [CCEs→PAs]. Em 
metacontingências não se trata de uma soma 
de contingências comportamentais, mas co-
ordenações (CCEs) que resultam em produtos 
sociais específicos, que muitas vezes são de 
alto risco para a sociedade.

A alta densidade demográfica, a ocupa-
ção irregular das cidades, metrópoles e 

1953/1981), e posteriormente, uma alterna-
tiva analítica tem sido apresentada a partir 
de unidades de análise metacontingência e 
macrocontingência, envolvendo duas ou mais 
pessoas (em geral, grandes grupos ou redes 
complexas de interação, no ambiente natu-
ral). Vale ressaltar que o foco dessas unida-
des de análise funcional está no ambiente 
social, com uma tentativa de descrever os 
arranjos envolvendo contingências presen-
tes em diferentes instituições ou organiza-
ções, por exemplo (ver Glenn et al., 2016; 
Todorov, 1987). O objeto de estudo da Análise 
do Comportamento é a ação de organismos 
individuais, e tem como destaque fenômenos 
sociais ao se considerar que grande parte 
do comportamento humano é influenciado 
por fatores sociais (e.g., Sampaio & Andery, 
2010; Vasconcelos & Lemos, submetido; 
Skinner, 1953). Assim, explicações funcionais 
do comportamento humano devem contar 
com três fontes de seleção envolvendo as 
histórias: 1) filogenética da espécie que se 
estende em milhares de anos; 2) ontoge-
nética ou de aprendizagem, que transcor-
re ao longo da história de um indivíduo, e 
3) cultural, a qual é supracomportamental, 
transmitida entre gerações. Vale ressaltar 
que nos níveis ontogenético e cultural de 
seleção, padrões operantes e respondentes 
interagem e resultam em alta complexidade 
do comportamento humano (de Rose, 2017; 
Todorov, 2017). 

A definição de cultura apresenta diversidade, 
seja em estudos seminais da antropologia e 
sociologia, seja na psicologia. Analistas do 
comportamento podem desenvolver esse 
conceito sem contar com as novas unidades 
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entre as equipes de investigação; destaques 
da mídia; apoio de instituições hospitalares 
e laboratórios; feedbacks de representantes 
da agência governamental em níveis muni-
cipais, estaduais e federal; e apoio de órgãos 
de fomento à pesquisa. 

O Vírus zika no Brasil

O Brasil teve sua última política pública efi-
ciente no controle do mosquito Aedes ae-
gypti há 40 anos (Braga & Valle, 2007; Diniz, 
2016). O Ae. aegypti é o principal transmis-
sor do vírus zika. É resistente e adaptável 
a diferentes ambientes, e uma das espécies 
mais difundidas no mundo (ver Almeida & 
Almeida, 2016; Cugola et al., 2016; McNeil, 
2016; Pimenta, 2015). Sua eliminação ocorreu 
no Brasil entre as décadas de 1950 e 1960, o 
que se repetiu em 1973. Entretanto, a partir 
de 1976, com o retorno do mosquito, alguns 
fatores foram determinantes para a epidemia 
no país (Braga & Valle, 2007; Diniz 2016). 
Entre eles estão a crescente urbanização, a 
alta densidade demográfica, a ocupação ir-
regular de cidades, desflorestamento e pobre 
manejo de recursos naturais. Nas últimas 
décadas, se espalhou por aproximadamente 
65 países em 5 continentes – África, América, 
Ásia, Europa e Oceania (Coelho, 2012; Costa, 
2011; Thompson, 2010; WHO, 2016e). Além 
disso, o modelo de saúde e doença com foco 
no vetor, e falhas na vigilância epidemioló-
gica também têm sido determinantes (Schall, 
Assis & Pimenta, 2017). Portanto, o vetor 
encontra um contexto favorável para sua 
sobrevivência e adaptação em todas as es-
tações, e o aumento de temperatura favorece 

megalópoles, a poluição, o desflorestamento 
são alguns dos fatores que têm contribuído 
para o aquecimento global, criando também 
habitat favorável à expansão de vetores as-
sociados a epidemias como de doenças cau-
sadas pelo Aedes aegypti (e.g., Coelho, 2012; 
Costa, 2011; Cunha, 2012; Thompson, 2010). 
Mudanças em práticas culturais, que envol-
vem macrocontingências e metacontingên-
cias, mostram-se urgentes para interromper 
a aceleração  de graves problemas socioam-
bientais. Um exemplo são as ações na área 
de “Educação em Saúde” desenvolvidas em 
escolas que mostram-se necessárias na pro-
moção de mudanças em larga escala, a partir 
de planejamentos culturais que fortaleçam 
a sustentabilidade, especificamente com-
portamentos de sustentabilidade ou green 
behaviors (Vasconcelos, 2017).

O conceito de metacontingência envolve 
dois elementos, as contingências compor-
tamentais entrelaçadas recorrentes e seus 
respectivos efeitos sobre o ambiente, o(s) 
produto agregado(s) [CCEs→PAs], ambos 
selecionados por uma consequência cultu-
ral [[CCEs→PAs] [Consequências Culturais] 
(Glenn et al., 2016). O capítulo apresentará 
as ações de profissionais e pesquisadores 
descritas em CCEs, as quais são formadas 
por contingências comportamentais. Os 
PAs serão descritos como os resultados das 
primeiras investigações sobre o vírus zika e 
sua relação com a microcefalia em bebês no 
Brasil, desenvolvidas por médicos, e virolo-
gistas com formação farmacêutica, biológica 
ou veterinária, da região Norte-Nordeste. 
Como consequência cultural destaca-se o 
apoio e o reconhecimento por parte de líderes 
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que acumulam água, potenciais criadouros” 
(p. 101) - por parte da população. Entre as 
estratégias alternativas estão a utilização 
de mosquitos transgênicos estéreis, com o 
objetivo de diminuir a densidade do vetor, e 
ainda, a inserção em populações de campo 
de Ae. aegypti, de uma bactéria intracelu-
lar, a Wolbachia, que altera a capacidade de 
transmissão do vírus da dengue. 

O vírus zika possui uma alta capacidade de 
dispersão, equiparada somente ao chikun-
gunya (Vasconcelos, 2015). O aumento do 
comprometimento do sistema nervoso cen-
tral em pacientes com o vírus zika mostra 
a necessidade de vigilância de síndromes 
neurológicas em doentes febris agudos. 
Vasconcelos (2015) destaca:

(...) a necessidade de melhorar o controle ve-

torial nos municípios infestados com o Aedes 

aegypti, já que somente essa espécie no Brasil 

está, até o momento, associada à transmissão 

de três arboviroses, dengue, chikungunya e 

zika e, também, o enorme desafio da vigilância 

epidemiológica em reconhecer precocemente as 

novas áreas com transmissão para minimizar 

o impacto dessas doenças na população. (p.10) 

Diniz (2016) desenvolveu uma etnografia 
sobre a epidemia do vírus zika nas regiões 
Norte-Nordeste, a qual contou com obser-
vações, 31 entrevistas, e múltiplas comuni-
cações privadas com pesquisadores e médi-
cos de diferentes centros de atendimento. 
Contatos diários foram mantidos com as 
equipes e mulheres em Campina Grande/
PB, por meio do acompanhamento em con-
sultas, salas de espera, visitas pelo interior.  

o alargamento do seu habitat e a aceleração 
do ciclo reprodutivo. O armazenamento de 
água, especialmente em regiões carentes 
de saneamento básico, garante ambiente 
para sobrevivência e reprodução do mos-
quito entre populações humanas (Almeida 
& Almeida, 2016). 

O recente aumento de casos de microcefa-
lia no Brasil foi associado ao surto de vírus 
zika (ZIKV), o qual se espalhou em 2013 do 
Brasil para outros países da América do Sul 
e Central (Cugola et al., 2016). Em 2015, 
na cidade de Camaçari/BA, o vírus foi pela 
primeira vez detectado por infectologistas 
da Universidade Federal da Bahia, e poste-
riormente no Rio Grande do Norte. Outras 
regiões entraram na lista da identificação da 
doença de alto poder de dispersão como São 
Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Maranhão e 
Pará (Vasconcelos, 2015). No mesmo ano, 
a epidemia de Zika se espalhou pelo Brasil 
silenciosamente, considerada como “Dengue 
fraca” (Diniz, 2016). Em 1o de fevereiro de 
2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
apresentou um alerta global desta nova 
emergência envolvendo mulheres grávidas e 
o surto de microcefalia (Diniz, 2016; McNeil 
Jr., 2016; Pimenta, 2015; Zorzetto, 2016). 

Procedimentos de controle do mosquito Ae. 
aegypti são revisados por Valle, Bellinato e 
Martins (2015). O uso de inseticidas é uma 
das principais intervenções nos setores pú-
blico e privado, mas mostraram-se inefica-
zes. Isso evidencia a necessidade de opções 
ao controle químico como formas comple-
mentares ao principal controle mecânico 
- “eliminação ou vedação, dos recipientes 
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diagnóstico da síndrome congênita causada 
pelo vírus zika? A descrição de metacontin-
gências de fenômenos culturais complexos 
pode contribuir para o planejamento cultural 
em situações de extrema urgência no futuro?

Método

Participantes e Ambiente

O trabalho é desenvolvido a partir das ações 
dos principais agentes apresentados na et-
nografia de Diniz (2016), os quais compõem 
as análises funcionais de práticas culturais 
de investigação voltadas para a epidemia 
registrada em 2015. Equipes lideradas por 
médicos de beira de leito2 e/ou pesquisa-
dores das áreas de clínica, epidemiologia, 
neurologia, infectologia e ginecologia, e 
também farmacêuticos, veterinária e biólo-
gas virologistas, da região Norte-Nordeste, 
das cidades/estados de Salvador/BA, Feira de 
Santana/BA, Camaçari/BA, Recife/PE, Cariri 
da Paraíba/PB, Campina Grande/PB, Mata 
Grande/AL e Natal/RN. A Tabela 1 mostra 
os agentes que participaram da investigação 
inicial do vírus zika e da relação com a mi-
crocefalia em bebês, envolvendo hospitais, 
clínicas, institutos de pesquisa, universida-
des, Conselho Regional de Medicina de PE, 
e secretarias de saúde. 

A autora participou também de seminários 
acadêmicos no Brasil e no exterior1. Diniz 
interagiu com aproximadamente 60 mães 
de crianças com microcefalia através de dois 
grupos de whatsapp. As mães realizavam o 
acompanhamento de seus filhos no Hospital 
Pedro I em Campina Grande. Zika. Do Sertão 
nordestino à ameaça global (Diniz, 2016) 
apresenta revisões via PubMed e monito-
ramento de 5 mil veículos de comunicação 
nacionais e internacionais de outubro/2014 a 
junho/2016, com milhares de matérias sobre 
zika e microcefalia, como parte da síndrome 
congênita do zika. 

A partir da única etnografia publicada sobre a 
epidemia do vírus zika (Diniz, 2016), o obje-
tivo geral deste estudo é descrever os agentes 
envolvidos em contingências comportamen-
tais entrelaçadas (CCEs), e os produtos agre-
gados (PAs) apresentados no processo de in-
vestigação do vírus zika e de sua relação com 
microcefalia, em grave situação de emergên-
cia. E, descrever também, as consequências 
culturais para as [CCEs→PAs], identificando 
o ambiente seletivo. O objetivo específico 
é identificar as primeiras metacontingên-
cias na região Norte-Nordeste relacionadas 
a investigação do vírus “misterioso” e de 
sua relação com casos de microcefalia em 
bebês. O que selecionou CCEs de investigação 
e pesquisa, os quais resultaram em PAs de 

1 Em dezembro/2015, a convite da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Diniz compôs um grupo de trabalho para elabo-
ração de recomendações de saúde para notificação e vigilância da síndrome de Guillain-Barré e da microcefalia. Em abril/2016, como 
membro de um grupo de especialistas em bioética, reunido na OPAS, em Washington foi elaborado o documento “Consulta sobre 
ética e zika: guias éticos sobre questões-chave no surto”. 

2 “Médicos de Beira de Leito” é uma expressão utilizada na literatura em bioética para descrever o encontro do médico com o doente 
no hospital ou na clínica (Diniz, 2016, p.154).
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Médicos
Área de 
Atuação

Instituição Cidade/Estado

1 Carlos Alexandre Brito(1,4,5) 
Clínico e 
Epidemiologista

Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE)

Recife/PE

2
Maria Inês de Morais 
Machado

Neurologista (UFPE) Recife/PE

3 Maria Lúcia Brito Neurologista (UFPE) Recife/PE

4 Kleber  Giovanni Luz (2,5)
Clínico e 
Epidemiologista

Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN)

Natal/RN

5 Celso Tavares Infectologista Mata Grande/AL

6
Claudia Nunes Duarte dos 
Santos(5,7,11)

Virologista
Instituto Carlos Chagas/ 
Fiocruz Paraná

Curitiba/PR

7
Pedro Fernando da Costa 
Vasconcelos(3,4,5)

Virologista Instituto Evandro Chagas Levilândia/PA

8 Gúbio Soares Campos(8,10) Virologista
Universidade Federal da Bahia 
– UFBA 

Salvador/BA

9 Silvia Inês Sardi(9,10) Virologista UFBA Salvador/BA

10
Antônio Carlos de 
Albuquerque Bandeira(10) 

Infectologista
Faculdade de Medicina de 
Tecnologia e Ciências Hospital 
Aliança

Salvador/BA

11 Sueli Guerreiro Rodrigues(5,6) Instituto Evandro Chagas Levilândia/PA

12 Adriana Melo(5) Medicina Fetal

Instituto Elpídio de Almeida 
(Isea), Instituto de Pesquisa 
Professor Joaquim Amorim 
Neto (Ipesq), Ambulatório 
especializado do Hospital 
Municipal Pedro I(12)

Campina Grande/PB

Essa grande equipe analisou dados da “pri-
meira geração de mulheres afetadas pelo 
vírus zika”: Sofia Tezza (italiana que teve 
residência em Natal/RN até agosto de 2015/
Filho Pietro); Maria da Conceição Alcantara 

Oliveira Matias (Cariri da Paraíba/Filha 
Catarina Maria), Géssica Eduardo dos Santos 
(Juazeiro do Norte/Cariri, CE/ Filho João 
Guilherme); e outras 50 mulheres que rela-
taram suas histórias à Diniz (2016). 
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Médicos
Área de 
Atuação

Instituição Cidade/Estado

13
Melania Maria Ramos 
Amorim

Ginecologista 
Obstetra 
Epidemiologista

Universidade Federal da 
Paraíba, Instituto Elpídio de 
Almeida (Isea)

Campina Grande/PB

14 Ana Maria Bispo Filippis Virologista Fiocruz Rio de Janeiro Rio de Janeiro/RJ

15 Fabiana Melo Obstetra Campina Grande/PB

16 Vanessa Van der Linden(5) Neuropediatra Hospital Barão de Lucena Recife/PE

17 Ana Van der Linden Neuropediatra UFPE Recife/PE

18 Regina Coeli Ferreira Ramos(5) Pediatra Recife/PE

19 Jucille do Amaral Menezes Pediatra
Instituto de Medicina Integral 
Prof. Fernando Figueira (IMIP)

Recife/PE

20 José Iran Costa Júnior
Secretário de Saúde de 
Pernambuco, Conselho Regional 
de Medicina de Pernambuco

Recife/PE

21
Luzia Maria Marinho Leite 
Pinto

Secretária de Saúde de 
Campina Grande

Campina Grande/PB

(1) Membro do Comitê Técnico de Arboviroses do Ministério da Saúde

(2)Consultor Internacional da Organização PanAmericana da Saúde para Arboviroses – Washington.

(3)Diretor do Instituto Evandro Chagas.

(4)Membro da equipe de elaboração do texto “Vírus Zika no Brasil: a resposta do SUS [recurso eletrônico], Ministério da Saúde, 
Secretaria de Vigilância em Saúde, em 2007.

(5)Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia e/ou Alterações do Sistema Nervoso Central (Brasil, 2016b). 

(6)Farmacêutica com ênfase em arboviroses de importância em saúde pública. Instituto Evandro Chagas (IEC). 

(7)Uma das cientistas mais experientes em doenças virais do país – Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz) do Paraná. 

(8)Farmacêutico com carreira como virologista.

(9)Veterinária com carreira como virologista. 

(10) Primeiro grupo a isolar o vírus zika (Campos, Bandeira & Sardi, 2015).

(11)Segundo grupo a isolar o vírus zika Cláudia N. D. Santos (Zanluca et al., 2015). 

O trabalho dos dois grupos de isolamento do vírus zika somente foi possível com a efetiva participação de médicos de leito: Kleber 
Luz/RN, UFRN; Celso Tavares/AL; Antônio Bandeira/BA (Diniz, 2016, p.67). 

(12)Hospital Municipal Pedro I é um centro de referência para dezenas de municípios do Sertão, Alto Sertão e Cariri, na Paraíba. 
(Diniz, 2016, p. 73)

Tabela 1. Médicos e instituições da região Norte-Nordeste, inicialmente envolvidas na investigação do vírus zika e da 
relação com microcefalia em bebês em 2014/2-2015 (Diniz, 2016). A ordem de apresentação dos médicos segue a 
identificação da nova ameaça com o Ae. aegypti.
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2016, e até julho/2017, respectivamente 
(Vasconcelos et al., no prelo). 

Cinco estados do Nordeste (Alagoas, Bahia, 
Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte) 
tornaram-se epicentro de microcefalia: 
Paraíba teve a maior taxa de casos notifica-
dos em crianças nascidas vivas (82,75 crian-
ças por 10 mil), seguida por Pernambuco 
(80,38 por 10 mil). “As mães dos bebês com 
microcefalia eram nordestinas, agriculto-
ras e contadoras de histórias.” (Diniz, 2016, 
p.19). Para além do Nordeste, em julho/2016 
o estado do Rio de Janeiro apresentava o 
maior número de casos confirmados para a 
síndrome congênita do zika, o qual detém o 
maior número de casos de febre zika no país: 
43.516 pessoas (Brasil, 2016c).

A Tabela 1 apresenta 22 profissionais de 15 
equipes que participaram do processo de 
investigação do vírus zika e da relação com 
microcefalia, na região Norte-Nordeste. A 
seguir são destacadas as equipes, com seus 
respectivos líderes:

(1) Recife, Carlos A. A. Brito (Maria Inês 
Machado, Maria Lúcia Brito e Jucille Menezes); 
(2) Natal, Kleber G. Luz;  (3) Alagoas, Celso 
Tavares; (4) Paraná, Instituto Carlos Chagas/
Fiocruz PR, Claudia N. D. Santos; (5) Pará, 
Instituto Evandro Chagas (IEC), Pedro F. C. 
Vasconcelos; (6) Salvador, Gúbio S. Campos 
com Silvia I. Sardi; (7) Salvador, Antônio C. A. 
Bandeira; (8) Pará, IEC, Sueli G. Rodrigues; 
(9) Campina Grande, Adriana Melo (Fabiana 
Melo); (10) Campina Grande,  Melania M. 

Procedimento

Descrições de contingências e metacontin-
gências, a partir da etnografia de Diniz (2016), 
foram desenvolvidas tendo como alvo médi-
cos e/ou pesquisadores das áreas de clínica, 
epidemiologia, neuroglogia, infectologia e 
ginecologia, além de farmacêuticos, veteriná-
rias e biólogas virologistas, da região Norte-
Nordeste. Ademais, revisão de artigos publi-
cados também foi feita, a partir das palavras 
“zika vírus” em seus títulos, em diferentes 
fontes, no período de 1945 a junho/2017: 
(1) Web of Science All Databases, (2) notícias 
publicadas no site da Agência Fapesp e (3) 
artigos da revista mensal Pesquisa Fapesp. 
A revisão nas fontes da Fapesp contou com 
as palavras-chave “rede zika”, de 2015 a 
junho/2017. Portanto, o trabalho analisou 
práticas culturais voltadas para investiga-
ções iniciais do surto do vírus zika em 2015. 
Metacontingências foram descritas nesse fe-
nômeno cultural complexo em CCEs, PAs e 
o ambiente selecionador desses culturantes. 

Resultados

Diniz (2016) mostra que de 2007 a 2013, os 
artigos científicos publicados sobre o vírus 
zika tiveram uma média de 1,71 artigos por 
ano (0-4 artigos). “Sabia-se muito pouco 
sobre o zika antes da epidemia no Brasil.” 
(Diniz, 2016, p. 38). A partir de 2016 houve 
o crescimento consistente na produção cien-
tífica, como mostram os dados da revisão 
pela Web of Science All Databases de 1945 a 
julho/2017, com 156, 71, 737 e 686 artigos 
produzidos no período de 1945-2014, 2015, 
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Entre os PAs estavam aqueles relacionados 
aos alertas sobre o aumento de casos com 
sintomas que definiram a epidemia do  vírus 
zika. Antônio C. A. Bandeira apresentou 
amostras de sangue e fotografias coletadas 
por sua equipe a Gúbio S. Campos, que, por 
sua vez, enviou ao IEC/PA. Este é um exem-
plo de CCEs integrando equipes de diferentes 
regiões, resultando em diferentes PAs. Um 
segundo PA de destaque foi a identificação 
do vírus zika como causador da doença mis-
teriosa em Salvador e região metropolitana 
(Campos, Bandeira & Sardi, 2015). Um outro 
PA de impacto nesta metacontingência foi 
a identificação do vírus zika por Cláudia N. 
D. Santos (Fiocruz/PR) como PAs de outra 
equipe (Zanluca et al., 2015). Dois outros PAs 
foram desenvolvidos por pesquisas lideradas 
pelas equipes de Carlos A. A. Brito e Kleber 
G. Luz, compostas por pesquisadores e estu-
dantes de medicina. Vale ressaltar que esses 
dois líderes, desde 2014, por meio de dados 
coletados incluindo aqueles relacionados a 
síndrome de Guillan-Barré apresentaram 
hipótese da presença do vírus zika no Brasil.

As consequências culturais para essas [CCEs→PAs] 
eram disponibilizadas principalmente pelos 
líderes, entre as equipes e representantes das 
unidades de saúde envolvidas. Carlos A. A. 
Brito foi quem primeiro alertou o Ministério 
da Saúde, mostrando o marco dezembro/2014 
a janeiro/2015 de aumentos de casos do vírus 
zika (Brito, 2015; Diniz, 2016). Vale ressaltar 
que consequências culturais que seleciona-
ram novas [CCEs→PAs] foram inicialmente 
fortalecidas por declaração oficial emitida 

R. Amorim; (11) Rio de Janeiro, Fiocruz, Ana 
M. B. Filippis; (12) Recife, Vanessa Van der 
Linden e Ana Van der Linden (Regina C. F. 
Ramos); (13) Recife, Secretário de Saúde de 
Pernambuco, José I. Costa Jr.; (14) Campina 
Grande, Secretária de Saúde de Campina 
Grande, Luzia M. L. Pinto; e (15) Conselho 
Regional de Medicina de Pernambuco.

As Figuras 1 e 2 apresentam os diagramas 
de metacontingências identificadas a partir 
do estudo de Diniz (2016), com as descri-
ções detalhadas dispostas nos Anexos 1 e 2. 
A Figura 1 e Anexo 1 apresentam metacon-
tingências de investigações da doença miste-
riosa no Norte-Nordeste e envolve 5 equipes 
que atuaram de forma entrelaçada, além das 
equipes do IEC (lideradas por Pedro F. C. 
Vasconcelos e Sueli G. Rodrigues), Fiocruz 
(Claudia N. D. Santos), Secretaria de Estado 
de Saúde/PE, Ministério da Saúde, OPAS e 
OMS, totalizando 11 grandes equipes, as quais 
atuaram com diferentes funções na análise 
desse fenômeno cultural.  

As CCEs são constituídas por equipes li-
deradas por Carlos A. A. Brito em Recife/
PE; Kleber G. Luz em Natal/RN; Gúbio S. 
Campos e Sílvia I. Sardi em Salvador/BA; 
Celso Tavares em Mata Grande/AL; Antônio 
C. A. Bandeira em Salvador/BA. As equipes 
mantinham trocas frequentes, em especial 
via e-mail e whatsapp (incluindo um grupo 
já existente voltado para investigações do 
vírus chikungunya, o Chickv missão3), produ-
zindo PAs que também eram divididos entre 
membros dessas 5 equipes de investigação. 

3 Grupo criado por Rodrigo Said, Serviço de Vigilância em Saúde na dispersão no Brasil do vírus chikungunya, com alerta do Ministério 
da Saúde em 16/09/2014 (Diniz, 2016)
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Entretanto, o ambiente selecionador ou as 
consequências culturais incluíram também, 
neste momento inicial, órgãos superiores de 
saúde municipais, estaduais, os quais, em 

pelos laboratórios especializados do Instituto 
Evandro Chagas, Fiocruz e Universidade 
Federal da Bahia, centros de pesquisa de re-
conhecimento nacional e internacional.

Figura 1. Metacontingência de investigações da doença misteriosa no Nordeste.

MEIO CULTURAL
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Vigilância e assistência precária dos casos;
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Matias e Géssica Eduardo dos Santos. As CCEs 
se desenvolveram também por whatsapp pelo 
grupo Chickv missão.   

Entre os PAs de destaque estão a identifi-
cação e o isolamento do vírus zika no líqui-
do amniótico das primeiras grávidas que se 
submeteram a essas análises e o anúncio à 
imprensa do isolamento. Em Recife, as mé-
dicas Vanessa Van der Linden, Ana Van der 
Linden e Regina C. F. Ramos investigaram 
em hospitais da região o aumento de casos 
de microcefalia, com a criação do ambula-
tório especializado, caracterizando outro PA 
de destaque. Além disso, essas médicas es-
tabeleceram trocas com Carlos A. A. Brito, as 
quais fortaleceram a hipótese do vírus zika 
e de suas relações com a síndrome Guillan-
Barré, e com os casos de microcefalia em 
bebês. Carlos Brito conduziu ainda discussões 
no Cremepe, estabelecendo contingências 
para se tornar a primeira câmara de Conselho 
Regional de Medicina a acompanhar o au-
mento de microcefalia no país.

As consequências culturais (CC) que reforça-
ram a recorrência das investigações voltadas 
para a microcefalia (Figura 1 e Anexo 1) e os 
produtos agregados de identificação do vírus 
zika em amostras de líquido amniótico, podem 
ser observadas em declarações oficiais com 
apoio de instituições estaduais, nacionais e 
internacionais, como a Secretaria de Saúde 
de Pernambuco, o Instituto Evandro Chagas, 
Fiocruz/RJ, Ministério da Saúde e OMS. A SES/
PE solicitou registros de recém-nascidos em 
todas as maternidades de Pernambuco; O IEC 
confirmou os casos; o Ministério da Saúde 
anunciou a presença do vírus zika em dois 

geral, não reforçaram a hipótese de vírus 
zika, mas sim a hipótese de “dengue fraca”. 
E ainda, a SES/PE recomendava que casos 
suspeitos de zika fossem vinculados, para 
fins de vigilância epidemiológica, à suspeita 
de dengue. O ministro da saúde, Marcelo 
Castro declarava: “Estamos há três décadas 
com o mosquito aqui no Brasil e estamos 
perdendo feio a batalha.” (Martins, 2016). 
Posteriormente, a partir de novembro/2015, 
o Ministério da Saúde publicou as altas noti-
ficações e identificações de casos de microce-
falia, declarando em seguida Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional. Essas 
publicações oficiais assumem a função de 
consequências culturais ao fortalecerem a 
recorrência de CCEs neste processo de inves-
tigações do vírus zika no Brasil, assim como 
o alerta da OMS de Situação de Emergência de 
Importância Internacional, em fevereiro/2016.  

As condições antecedentes para as inves-
tigações voltadas para microcefalia podem 
ser consideradas a partir do aumento de seu 
índice epidemiológico, e também pelas in-
vestigações sobre o vírus zika (ver Figura 1 e 
Anexo 1). A Figura 2 e Anexo 2 apresentam 
a metacontingência de surto de microcefalia 
e reconhecimento da síndrome congênita do 
vírus zika, e, como observado na metacontin-
gência de investigações da doença misteriosa 
no Nordeste, um total de 5 equipes integram as 
[CCEs→PAs]. Destaca-se a atuação de médicas 
do Nordeste nas investigações do aumento 
de casos de microcefalia, iniciando este re-
corte analítico no mês de setembro/2015 com 
Adriana Melo. Ana M. B. Filippis da Fiocruz/
RJ identificou o vírus zika nas amostras do 
líquido amniótico de Maria da Conceição A. O. 
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da relação entre o vírus zika e a síndrome 
congênita.

Discussão

Este trabalho é parte de uma pesquisa na área 
de Análise do Comportamento, relacionada 
às redes de investigação da evolução do vírus 
zika no Brasil. Este estudo foi seguido por 

casos de microcefalia pela Fiocruz, e em 2016, 
a OMS declarou a relação entre vírus zika e a 
síndrome congênita, incluindo a microcefalia 
(ESPII). Assim, agências que participaram das 
consequências culturais que as [CCE→PAs] da 
metacontingência de investigação relaciona-
da ao vírus zika inicialmente, participaram 
também do fortalecimento de [CCEs→PAs] da 
metacontingência de investigação de micro-
cefalia, confirmada pelo alerta internacional 

MEIO CULTURAL

Epidemia de microcefalia
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CULTURAL

SES/PE:
Comunicação 
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Figura 2. Metacontingência de surto de microcefalia e reconhecimento da síndrome congênita do vírus zika.
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de prevalência, incidência e óbitos causados 
pelo vírus zika e a síndrome congênita. 

É necessário um planejamento cultural, com 
metacontingências que promovam produtos 
agregados de sustentabilidade – melhorias 
e expansão do saneamento básico; melhoria 
na ocupação irregular de cidades; cuidados 
especiais com água parada nas residências; 
cuidados com a produção e manejo do lixo; 
promoção e contingências para implementação 
de políticas públicas relacionadas; controle 
do desflorestamento; controle da poluição. 
Pesquisas e/ou intervenções futuras devem 
promover o desenvolvimento de medidas e 
estratégias de prevenção e controle dos avanços 
de doenças como dengue, chikungunya e zika 
que compartilham o mesmo vetor, e também 
aprimorar um sistema de acompanhamento do 
tratamento das crianças afetadas pela síndrome 
congênita, em longo prazo. Analistas do 
comportamento têm muito a contribuir nessa 
área de estudo com equipes interdisciplinares. 

Há exato um ano, o país anunciava uma epi-

demia de microcefalia sem precedentes na 

história da medicina. . . . O vírus zika é  cau-

sador dessa onda de alterações neurológicas. 

E quem diz isso é a Organização Mundial de 

Saúde, após ter anunciado a quarta situação 

de emergência global em saúde pública. Antes do 

vírus zika, foi o ebola. . . . Já são quase 10 mil 

crianças notificadas. A primeira geração de 

crianças já fez um ano; são outras nascen-

do, novas mulheres infectadas em agonia na 

gravidez. . . . Não há criança feliz sem políticas 

sociais fortes de um estado garantidor de direitos 

fundamentais. (Débora Diniz, 19 de novembro 

de 2016, Correio Braziliense, p. 11)

Vasconcelos et al. (no prelo), com análises 
integrando as regiões Norte-Nordeste e Sul-
Sudeste, incluindo também centros interna-
cionais de pesquisa. O objetivo deste primeiro 
estudo foi mostrar o início do processo de 
investigação que ocorreu dois meses após os 
médicos do Nordeste alertarem para o alto 
número de nascimentos de bebês com mi-
crocefalia em diversos estados (Brito, 2015). 

A metacontingência de investigações da 
doença misteriosa no Nordeste pode conduzir 
a discussões sobre a valorização de diagnósti-
co clínico-epidemiológico (e.g., Brito, 2015).

Uma epidemia se move pelo encontro e de-

sencontro entre médicos da assistência e cien-

tistas de laboratório – as hipóteses de uma 

nova doença são cantadas pelos médicos [aos] 

cientistas, que saem à procura das provas para 

comprovar ou refutar as inquietações dos mé-

dicos de beira de leito. . . . Para um médico 

de beira de leito, há outras formas de se com-

provarem verdades científicas na medicina – a 

experiência do diagnóstico clínico pelo en-

contro com o doente é tão importante quanto 

a prova de laboratório. Isso se chama ‘nexo 

epidemiológico’: é quando um caso cumpre 

com os critérios de definição clínica e está 

ligado de forma direta a um caso confirmado 

em laboratório. (Diniz, 2016, p. 35)

Recorrentes [CCEs→PAs] têm sido identificados 
em forma de produção de conhecimento, com o 
aumento exponencial na publicação de artigos 
científicos; ou PAs relacionados a métodos de 
diagnóstico, ou ainda  métodos de interven-
ção voltados para o controle mecânico do vetor 
(mosquito Aedes aegypti). É possível dizer que 
dentre esses PAs o PAPrimário seria a diminuição 
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ANEXO 1

Metacontingência de Investigações da doença 
misteriosa no Nordeste.

Contingências 
Comportamentais Entrelaçadas

CCEs – Equipes Médicas

*Carlos A. A. Brito (Recife/PE)

*Maria Iris de Morais Machado (Recife/PE)

*Maria Lucia Brito (Recife/PE)

*Kleber G. Luz (Natal e Seridó/RN)

*Gúbio S. Campos (Salvador/BA)

*Sueli Guerreiro Rodrigues (IEC/PA)

*Silvia Inês Sardi (Salvador/BA)

*Celso Tavares (Mata Grande/AL)

*Antônio Carlos A. Bandeira (Salvador/BA)

*Claudia N. D. Santos (Fiocruz PR)

*Pedro Fernando C. Vasconcelos (IEC/PA)

Produto Cultural (PAs)

*12/2014 a 01/2015 Surto doença exantemá-
tica de grandes proporções não compatível 
com a dengue (Brito, 2015).

*01/2015 – Kleber G. Luz e grande equipe de 
estudantes e pesquisadores em Seridó: coleta 
e envio de >500 amostras de sangue a pes-
quisadora de referência nacional em doenças 
virais – Claudia N. D. Santos, cujos resultados 
foram: 20% das amostras com diagnóstico de 
dengue e outras com resultados inconclusi-
vos; manchas vermelhas; coceira intensa e 
dores pelo corpo que não pareciam ser dengue 
ou chikungunya na avaliação das equipes.

*13/03/2015 – e-mail Kléber G. Luz a Carlos 
A. A. Brito “Há um novo flavivírus não espe-
cificado (...) veja a descrição do vírus zika, acho 
que é ele.” (Diniz, 2016, p.50).

*03/2015 – multidões atendidas com au-
mento de casos (Brito, 2015).

*25/03/2015 – e-mail de Celso Tavares a Pedro 
Fernando C. Vasconcelos (IEC), solicitando 
mais investigações nas amostras de Currais 
Novos (e.g., Seridó/RN), e confirmando se 
havia zika na bateria. Pedro F. C. Vasconcelos 
responde que não, mas providenciaria primers 
para testar por biologia molecular. Primers é 
uma substância para detecção de microorga-
nismos ou partes de seu genótipo.

*26/03/2015 – Antônio Carlos A. Bandeira 
atende a multidões de doentes em Camaçari/
BA, coleta amostras de sangue e >300 foto-
grafias entregues a Gúbio Soares/UFBA.
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com comprovação laboratorial para o vírus 
zika, detectado no líquido cefalorraquidia-
no, 5 foram diagnosticados com a síndro-
me Guillain-Barré. Protocolo de Vigilância 
e resposta à Ocorrência de Microcefalia e/
ou Alterações do Sistema Nervoso Central 
(Brasil, 2016b).

*24/09/2015 Carta Kleber G. Luz/RN “(...) as 
investigações sobre o zika foram muito com-
plexas, tivemos muita dificuldade de con-
vencer as autoridades de saúde que havia um 
novo vírus, não foi fácil. Gostaria de saber 
se sua infecção pelo vírus foi confirmada.” 
(Diniz, 2016, p. 25).

Consequência Cultural

*Alguns acadêmicos e autoridades de saúde 
consideravam que a epidemia era de “dengue 
fraca” (Diniz, 2016).

*Recomendação da Secretaria de Saúde do 
Estado de Pernambuco, de que os casos sus-
peitos com hipótese diagnóstica de ZikaV 
seriam vinculados, para fins de vigilância 
epidemiológica, à suspeita de dengue. 

*14/05/2017 – Ministro da Saúde Arthur 
Chioro “Tivemos a confirmação pelo 
Instituto Evandro Chagas, agora de manhã. 
Nós recebemos a confirmação de 8 amostras 
que tinham sido encaminhadas de Camaçari/
BA, e 8 amostras do RN, em relação ao vírus 
zika. Mas, eu quero insistir [que] o Ministério 
investiga 1200 casos no Nordeste, mas o zika 
vírus não nos preocupa, se trata de uma doença 
benigna, que tem uma evolução para cura. 

*03/2015 – e-mail Carlos A. Brito e Kléber 
G. Luz – hipótese da microcefalia vinculadas 
à epidemia de zika (Brito, 2015).  

*29/04/2015 “Confirmado a hipótese. PCR 
realizado em 8 de 25 amostras de sangue 
de casos suspeitos da Bahia (Bahia, 2016; 
Campos, Bandeira & Sardi, 2015).

*29/04/2015 Gúbio S. Campos anunciou na 
mídia descoberta do vírus zika como causador 
da doença misteriosa em Salvador e Região 
Metropolitana.

*02/05/2015 – “4 dias depois, em 8 de 21 
casos do Rio Grande do Norte (Fiocruz/PR).” 
(Diniz, 2016, p.63, ver também Brito, 2015; 
Zanluca et al., 2015). 

*05/2015 – Gúbio S. Campos e Silvia Inês 
Sardi anunciam a imprensa a identificação 
do vírus na Bahia (UFBA). 

*14/05/2015 – Claudia N. D. Santos iden-
tificou o vírus zika em 8 das 14 amostras 
dos Currais Novos. Claudia Nunes Duarte 
dos Santos considera que Kleber G. Luz foi 
o descobridor do vírus zika no Brasil (Diniz, 
2016, p.52).

*18/05/2015 – Gúbio S. Campos envia 5 
amostras que são atestadas com vírus zika 
por Sueli G. Rodrigues (IEC/PA). 

*06/2015: Resultados de entrevistas na in-
vestigação de casos da síndrome de Guillain-
Barré de Carlos A. A. Brito (com auxílio 
na identificação dos casos por Maria Inês 
M. Machado e Maria Lúcia Brito), 7 casos 
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“De março 2014 a 2015 houve aumento de 
1.923% nas notificações de recém-nasci-
dos com microcefalia. De janeiro a junho de 
2016 houve um crescimento de 157% (Diniz, 
2016, p.138).

*01/12/2015 – OPAS publicou o primeiro 
“Alerta Epidemiológico” sobre a síndrome 
neurológica, as malformações congênitas e 
infecção por vírus Zika. Primeiro anúncio 
oficial do sistema OPAS/OMS sobre “as im-
plicações para a saúde pública nas Américas.” 
(Pan American Health Organization, 2015).

*02/01/2016 Informe Epidemiológico n. 
7 registrava 3.174 recém-nascidos como 
casos notificados. Informe Epidemiológico 
n. 32, 8.165 casos (Brasil, 2016a – Centro de 
Operações e Emergências em Saúde Pública 
sobre Microcefalia). 

*01/02/2016 – Alerta global da OMS de Situação 
de Emergência de Importância Internacional 
(Diniz, 2016, pp. 27-28)

*05/02/2016 – “[Epidemia de zika] OMS 
[apresenta] 65 países de 5 continentes com 
vírus zika; em 33 deles a identificação ocor-
reu entre 2015 e 2016 (WHO, 2016e). 

ANEXO 2

Metacontingência de surto de microcefalia e 
reconhecimento da síndrome congênita do 
vírus zika.

Ao final, o ministro reforçava que a preocu-
pação do MS era com a dengue, e descrevia 
os sintomas leves do zika.” (Diniz, 2016, p. 
63; TV NBR, 2015).

*21/05/2015 MS informou a validação da 
metodologia utilizada pelos pesquisadores 
(Bahia, 2016; Diniz, 2016, p. 59).

*10/10/2015 – Boletim Epidemiológico da 
SES/PE até 10/10/2015: 110.610 casos de 
dengue notificados e 39.131 confirmados 
(de 2014 a 2015 568,78% de aumento). 533 
doentes com sintomas de chikungunya, com 
93 confirmados. E, 4 casos de zika confirmados 
pelo IEC/PA (Brito, 2015). 

“Até 28/11/2015 MS anuncia 1.248 casos 
suspeitos de microcefalia identificados em 
311 municípios de 14 unidades da federa-
ção, total de casos por estado: PE 646, o 
primeiro a identificar aumento de micro-
cefalia; PB 248, RN 79; SE 77; AL 59; BA 
37; PI 36; CE 25; RJ 13; TO 12; MA 12; GO 2; 
MTS 1; DF 1) com 7 óbitos. 1 recém-nascido 
do Ceará com diagnóstico de microcefalia e 
outras malformações congênitas por meio 
de ultrassonografia, teve resultado positivo 
para vírus zika. Outros 5 RN e 1 PI estão em 
investigação para definir causa de morte.” 
(Brasil, 2015d)

*11/11/2015 – MS: Declaração Oficial de 
Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) (Brasil, 2015a)
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Van der Linden). 

*29/09/2015 e 6/11/2015 – Primeira con-
sulta das duas primeiras grávidas Maria da 
Conceição Alcantara Oliveira Matias/Filha 
Catarina e Géssica Eduardo dos Santos/Filho 
João Guilherme, atendidas por Adriana Melo. 

*09/2015 – Médicos suspeitam que a doença 
do povo era zika, mas não estava claro se a 
virose poderia causar danos ao feto. 

** Adriana Melo foi a 1a a se espantar com 
os efeitos do zika na gravidez (microcefalia 
com calcificações no cérebro). Ao partici-
par do grupo de WhatsApp “Chickv, a missão”, 
acompanhava que em Recife apresentava-se 
aumento de recém-nascidos com microcefa-
lia e a epidemia de zika aumentava no país.

** “Carlos Brito era uma voz solitária insis-
tindo em investigar se a microcefalia estaria 
vinculada à epidemia de zika no primeiro 
semestre/2015: havia coincidência temporal 
e espacial, pistas importantes para a epi-
demiologia, mas não suficientes.” (Diniz, 
2016, p. 76).

** Criação do Ambulatório Especializado em 
Microcefalia (Equipes de Ana Van der Linden, 
Vanessa Van der Linden e Regina Coeli Ramos) 
– Vanessa Van der Linden enviou WhatsApp para 
neuropediatras dos hospitais públicos, por volta 
de 10 em Recife; além de visitas a hospitais: 
um novo tipo de microcefalia com manchas do 
cérebro que seguiam um padrão desconhecido. 

*10/2015 – Carlos A. A. Brito defende a 
hipótese do vírus zika como causador de 

Contingências 
Comportamentais Entrelaçadas

CCEs – Equipes Médicas

*Adriana Melo (Campina Grande; Cariri/PB)

*Ana M. B. Filippis (Fiocruz/RJ)

*Melania Amorim (Campina Grande/PB)

*Fabiana Melo (Campina Grande/PB)

*Vanessa Van der Linden  (Recife/PE)

*Ana Van der Linden  (Recife/PE) 

*Regina C. Ramos (Recife/PE) 

*Carlos A. A. Brito (Recife/PE) 

*Jucille A. Menezes (Recife/PE)

*Pedro Fernando C. Vasconcelos (IEC/PA)

*José Iran C. Júnior (SES/PE)

* Conselho Regional de Medina de 
Pernambuco (Cremepe) 

Produto Agregado (PAs)

*08/2015 – irmãos gêmeos bivitelinos (a mãe 
solicita proteção de sua identidade), tendo 
o vírus afetado apenas a um deles (Vanessa 
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** “Carlos A. A. Brito procurou convencer 
os colegas epidemiologistas de que a mi-
crocefalia não era efeito de subnotificação, e 
também não ocorria por causas genéticas. Havia 
um padrão epidemiológico sendo alterado e a 
causa era o vírus zika.” (Diniz, 2016, p. 95).

** 1o Inquérito de Pesquisa sobre Microcefalia e 
Vírus zika do Brasil (Carlos Brito, Vanessa Van 
der Linden e Jucille A. Menezes).

** 2o Inquérito de Pesquisa sobre Microcefalia e 
Vírus zika do Brasil (Kleber G. Luz, Carlos A. 
A. Brito e Vanessa Van der Linden).

** Conclusão: Havia microcefalia nos bebês 
de mulheres com zika na gravidez. 

*16/11/2015 – Anúncio à imprensa de Adriana 
Melo do isolamento do vírus zika no líquido 
amniótico de duas grávidas pelos testes de 
sequenciamento do gene brasileiro pelo PCR 
(técnica para amplificar milhares de vezes uma 
molécula de DNA, utilizada para diagnóstico 
clínico) e as técnicas usadas para coleta do 
líquido amniótico foram imagens de tomografia. 

*18/11/2015 – Fiocruz anuncia a identificação 
do vírus zika em dois casos de microcefa-
lia, confirmando também a identificação do 
genótipo do vírus em circulação no Brasil, 
a linhagem asiática sequenciada por Gúbio 
Soares e Claudia N. D. Santos (em abril e 
maio/2015). 

*11/2015 Em Pernambuco, 646 casos notifi-
cados de microcefalia e na Paraíba, 248 casos 
(Brasil, 2015c). 

** Adriana Melo envia amostra líquido 

microcefalia junto ao Cremepe.

*15/10/2015 – Terceira grávida Sofia Tezza 
autoriza a participação do filho Pietro nas 
pesquisas científicas.

*10/11/2015 –  Coleta do líquido amniótico, 
exame amniocentese, para investigar causas 
para a suspeita de infecção congênita. 

*11/11/2015 – Ana Maria Bispo Filippis, 
Fiocruz Rio de Janeiro, recebe as amostras 
de líquido amniótico.

*14/11/2015 – duas gestantes, Maria Conceição 
A. O. Matias e Géssica E. Santos foram a São 
Paulo para um encontro com pesquisadores 
internacionais que analisaram as imagens de 
ultrassom, repetiram exames para os diag-
nósticos finais. Foram as duas gestantes, as 
primeiras a doarem o líquido amniótico para 
a pesquisa.

** Orientada por Adélia Souza, neuropediatra 
Vanessa Van der Linden apresentou a Carlos 
A. A. Brito os casos de microcefalia, somando 
aos casos analisados pelo médico da sín-
drome paralisante investigados em 2015/1. 
A médica levou a ** Carlos A. A. Brito “uma 
peça que se encaixava na potência do vírus 
zika – o adoecimento de uma  multidão de 
pessoas nos meses iniciais de 2015). 

** Uma semana depois da conversa com 
Vanessa Van der Linden, Carlos A. A.  Brito 
lidera reunião no Conselho Regional de 
Medicina de Pernambuco (Cremepe). Carlos 
A. A. Brito era coordenador da Câmara Técnica do 
Cremepe, a primeira a acompanhar o aumento 
de microcefalia no país).
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habitual (...) declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional. Portaria n. 
1.813, MS” (Diniz, 2016, pp. 25-26)

*Desaparecimento de notícias na mídia, duran-
te meses, devido à crise política (Diniz, 2016). 

*16/11/2015 – Secretária Municipal de Saúde 
de Campina Grande (SMS/CG), Luzia Pinto: 
Pede respeito ao anúncio de Adriana Melo 
na Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, 
quando não foi ouvida por muitos médicos 
na reunião.

*18/11/2015 – Fiocruz pronunciou oficialmente: 
“IOC/Fiocruz identifica a presença de vírus 
zika em dois casos de microcefalia.

*21/11/2015 – Informe Epidemiológico n. 
01/2015, Ministério da Saúde “(...) A Fiocruz 
concluiu diagnóstico constando a presença 
do genoma do zika vírus em amostras de 
duas gestantes da Paraíba, cujos fetos foram 
confirmados com microcefalia por meio de 
exames de ultrassonografia. (...) Os dados 
atuais não permitem estabelecer uma relação 
causal entre infecção pelo zika e a ocorrência 
de microcefalia  (Brasil, 2015). 

*24/11/2015 – Informes Epidemiológico: 
739 casos notificados para a microcefalia no 
Nordeste, com concentração em Pernambuco 
e Paraíba (Brasil, 2015b). 

*Após aproximadamente 6 meses/2016:

* Informe Epidemiológico 32 apresentava 
8.165 casos (Brasil, 2016c). 

amniótico das duas grávidas pelo exame 
de amniocentese para pesquisado-
ra Ana M. B. Filippis (Fiocruz RJ). 
*Carlos A. A. Brito – um dos responsáveis 
por comunicar ao governo federal sobre o 
avanço dos casos de microcefalia.

Consequência Cultural

*Em 2015, representações de órgãos de saúde 
no país consideravam que as evidências não 
sustentavam a relação entre a síndrome pa-
ralisante Guillain-Barré e o vírus zika, po-
dendo se tratar de uma falsa correlação. 

*1/2/2015 – “Organização Pan-Americana 
de Saúde, Alerta Epidemiológico: Síndrome 
neurológica, malformações congênitas e 
infecção por vírus zika. Implicações para a 
saúde nas Américas.” (Diniz, 2016, p. 27).

*14/10/2015 – Comunicação da Secretaria 
de Saúde do Estado – SES/PE (acionada por 
Vanessa Van der Linden) – no qual solicita-
va-se registros de recém-nascidos em todas 
as maternidades de PE (Secretário José Iran 
Costa Júnior)

*11/2015 – Ministério da Saúde mostrava 
que em Pernambuco havia o registro de 248 
notificações de microcefalia (Brasil, 2015c). 

*11/11/2015 “O Ministro de Estado da Saúde 
(...) considerando a alteração no padrão epi-
demiológico de ocorrências de microcefalias 
em Pernambuco, com observação do aumen-
to do número de casos e padrão clínico não 
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para auxiliar os agentes de endemias no com-
bate aos criadouros do Ae. aegypti (Martins, 
2016). 

*01/02/2016 - Alerta global, ESPII. Diretora 
Geral OMS, Margaret Chan: “(...) Há forte 
suspeita de relação causal entre a infecção 
pelo zika na gravidez e a microcefalia, muito 
embora ainda não cientificamente com-
provada. (...) Neste momento, declaro que 
o recente grupo de casos de microcefalia e 
outras desordens neurológicas notificadas 
no Brasil, seguido de grupos similares na 
Polinésia Francesa em 2014, constitui uma 
situação de emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional.” (WHO, 2016b)

*24/03/2016 – OMS “há forte possibilidade 
de o vírus zika ser a causa da microcefalia, 
da síndrome de Guillain-Barré e de outras 
desordens neurológicas.” (WHO, 2016b)

*Abril/2016 OMS “Baseado no crescente 
corpo de pesquisa preliminar, há um con-
senso científico de que o vírus zika é a causa 
da microcefalia e da síndrome de Guillain-
Barré..” (WHO, 2016c)

*WHO 2016a, 2016b, “quase um ano depois 
de Carlos A. A. Brito estranhar a síndrome 
paralisante entre gente doente em Recife.” 
(Diniz, 2016, p. 87)

*28/11/2015 – Ministério da Saúde confirma 
relação entre microcefalia e o vírus zika,  
Instituto Evandro Chagas, Pedro Fernando C. 
Vasconcelos (Brasil, 2015b) 

*29/11/2015 – Ministério da Saúde solicita 
mudança de classificação da epidemia de mi-
crocefalia para Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII). 

*1/12/2015 – OPAS publicou o primeiro 
“Alerta Epidemiológico” sobre a síndrome 
neurológica, as malformações congênitas e 
infecção por vírus Zika. Primeiro anúncio 
oficial do sistema Opas/OMS sobre “as im-
plicações para a saúde pública nas Américas.” 
(Pan American Health Organization, 2015).

*07/12/2015 – Plano de Enfrentamento à 
Microcefalia (Brasil, 2015e)

*13/01/2016 – Ministério da saúde publi-
ca: Plano de Enfrentamento à Microcefalia 
(Brasil, 2016)

*15/01/2016 - orçamento adicional de R$ 
500 milhões para combate ao mosquito, total 
gasto em 2016 R$ 1,87 bilhão (Martins, 2016)

*Em reunião de cúpula da Comunidade de 
Estados Latino-Americanose Caribenhos 
(Celac), a presidenta Dilma Rousseff propôs 
aos países-membros uma ação de coopera-
ção no enfrentamento à ameaça do vírus zika 
(Martins, 2016). 

*Governo decide mobilizar 220 mil militares 
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A modelagem do comportamento 
dos pesquisadores brasileiros pelos 
colegiados do CNPq e CAPES

Shaping of Brazilian researchers behavior  
by agencies CNPq and CAPES

Resumo
Para interpretar o comportamento dos pesquisadores 
como resposta a esquemas de reforço argumenta-se 
que a noção de comportamento operante sobrepujou 
a ideia biológica do reflexo e abriu a possibilidade de 
análise funcional e a programação de contingências 
para o comportamento complexo. O conceito de me-
tacontingência é usado para mudar o foco da análise 
do comportamento individual para o comportamento 
coletivo. Aspectos selecionados do desenvolvimento 
da pesquisa científica no final do segundo milênio no 
Brasil são analisados brevemente em termos de me-
tacontingência: O desenvolvimento da universidade e 
da pesquisa brasileiras, das agências reguladoras e de 
financiamento CNPq, CAPES, Fundações de Amparo à 
Pesquisa; a participação da SBPC e sociedades cientí-
ficas no desenvolvimento da pesquisa; as sociedades 
científicas e a iniciação científica como ambiente 
de modelagem do comportamento de pesquisar; o 
exemplo do Qualis como manipulação explícita do 
comportamento da comunidade; comportamentos 
inadequados que emergem das contingências de re-
forço para produtividade. 

Abstract
For the interpretation of investigators behavior as 
response to reinforcement schedules it is argued 
that the notion of operant behavior overcome the 
biological idea of the reflex and opened the possibility 
of functional analysis and programmed contingencies 
for complex behavior. The concept of metacontingency 
is used to change the focus of analysis from the 
individual to the colective behavior. Selected aspects 
of the development of scientific research in the end of 
the second millenium in Brazil are tentatively analised 
in terms of metacontingency: The development 
of brazilian university and research; the role of 
regulatory and funding agencies CNPq, CAPES, State 
Research Foundations; SBPC and scientific societies 
participation in the development of research; Scientific 
societies and scientific initiation fellowships as 
scientific environment for shaping research behavior. 
The example of the Qualis as explicit manipulation 
of community behavior. Misbehavior emerging from 
reinforcement contingencies for productivity. 
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O título deste capítulo é de autoria de João 
Cláudio Todorov, a quem agradeço haver me 
passado a incumbência de desenvolver argu-
mentos pertinentes, pela confiança de que eu 
teria algo de relevante a comunicar. A mode-
lagem do comportamento dos pesquisadores 
brasileiros pelos colegiados do CNPq e CAPES 
não é um tema modesto, e não pude, no 
tempo que me dei para preparar este texto, 
levantar bibliografia pertinente. Trata-se, 
portanto, de visões pessoais, relacionadas 
ao tema, com as quais tenho a pretensão de 
provocar a discussão e despertar interesse 
para um tema de fundamental relevância 
para a história da ciência no Brasil.

O comportamento de pesquisar 
como resposta aos esquemas 
de reforço

Tal qual a análise de operantes simples como 
a pressão a uma barra, levada a efeito em 
ambiente controlado, com a mensuração 
de variáveis ambientais e comportamentais 
como frequência e distribuição, a análise 
de operantes complexos como o comporta-
mento de pesquisar, apesar de pressupor um 
ambiente complexo e parâmetros entrelaça-
dos, também pressupõe controle ambiental, 
e mensuração de variáveis. 

Nas situações experimentais típicas da aná-
lise do comportamento, seleciona-se partes 
específicas do ambiente e do organismo 
para medir as funções comportamentais (C 
= ƒS). Tanto quanto possível, outros aspec-
tos do ambiente são mantidos constantes ou 

variando da mesma forma, desprezando-se, 
ademais, flutuações e variações idiossincrá-
ticas do comportamento, desde que relações 
sistemáticas entre ambiente e comporta-
mento sejam verificadas.

Considerando-se o objetivo da ciência do com-
portamento, de prever o comportamento, o 
conhecimento das condições iniciais é impor-
tante para o sucesso de um exercício de pre-
visão. Nas situações naturais a previsão pode 
ser muito difícil, mas uma vez que haja em 
alguma medida a repetição da ocorrência de 
determinados comportamentos em condições 
dadas, pode-se abstrair os processos – rela-
ções funcionais – e predizer um dado resultado 
uma vez que as condições são verificadas. 

Caracterizar o desenvolvimento da produ-
ção científica na história envolve inferên-
cias sobre as variáveis que a produziram, 
abstraindo e colocando como variáveis de 
contorno uma série de condições objetivas 
que estariam influindo igualmente a toda a 
comunidade. Tal abstração não é trivial, e 
é especialmente sujeita a vieses posto que 
os pesquisadores que se debruçam sobre a 
tarefa de avaliar a produção científica e suas 
condições de ocorrência estão avaliando a 
eles mesmos (ver Donahoe & Palmer, 1994, 
p. 17, para uma análise da relação entre o 
conhecimento dos processos e a possibili-
dade de previsão em situações complexas).

Parto do suposto de que pesquisar pode ser 
analisado como comportamento operan-
te complexo, e que pesquisar é, ao mesmo 
tempo, muito mais que um operante comple-
xo e pode ser analisado de diferentes prismas: 
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histórico, antropológico, sociológico, político, 
econômico, etc e de cada prisma pode-se pro-
duzir análises relevantes para o entendimento 
dessa atividade. Noutras palavras, uma aná-
lise funcional não esgota as possibilidades de 
conhecimento científico sobre o fenômeno, 
mas as análises em diferentes níveis deveriam 
ser consistentes e complementares. Apenas 
como exemplo, análises advindas das ciên-
cias do direito, política, sociologia, economia 
e antropologia da ética na pesquisa deveriam 
complementar-se. Inconsistências indicariam 
a necessidade de revisão. A contribuição da 
AEC para analisar e prever e controlar com-
portamento pela manipulação do ambiente 
imediato, para ser efetiva, depende das rela-
ções dessa análise específica com as demais 
análises. Na década de 1970 o modelo da 
Modificação de Comportamento foi duramen-
te criticado por desconsiderar as análises que 
contextualizam a aplicação pura e simples da 
modificação do comportamento pela manipu-
lação do ambiente imediato dos indivíduos. 
Por essa razão houve inclusive a mudança 
do conceito para Análise do Comportamento 
Aplicada, incorporando análises de discipli-
nas afins para definir diagnósticos e objetivos 
comportamentais relevantes levando em conta 
o ecossistema e o desenvolvimento integral do 
indivíduo (Pear, 2007).

Para justificar a análise de pesquisar como 
operante vou fazer uma pequena digressão 
histórico-conceitual que pode ajudar a ilumi-
nar a minha tese. A análise experimental do 
comportamento (AEC) nasceu na psicologia 
experimental (Todorov & Hanna, 2010), ex-
tirpando o desenho experimental de grupo, o 
teste de hipóteses, e os construtos hipotéticos 

intermediando a trajetória da “transforma-
ção” dos estímulos em respostas no interior 
dos indivíduos. Apesar de continuar institu-
cionalmente subordinada à Psicologia, a AEC 
possui princípios e métodos próprios que a 
tornam única. Um aspecto que diferencia a 
AEC da Psicologia é que a explicação do com-
portamento reside na história de interações 
do organismo com o ambiente, que tem uma 
importante consequência para o nosso tema, 
que é o de tornar possível a análise do com-
portamento da comunidade. Essa qualidade 
diferencia a AEC, cuja unidade de análise é 
o comportamento, e a Psicologia, cuja uni-
dade de análise é o indivíduo. A diferença é 
pouco compreendida, pelos próprios ana-
listas do comportamento, mormente, creio, 
por serem na sua maioria psicólogos, e, por 
isso, tendo como unidade de análise não o 
comportamento, mas o indivíduo. 

As perspectivas da engenharia comportamen-
tal e da medicina comportamental diferem na 
medida em que a medicina comportamental 
adota o indivíduo como unidade de análise 
e adota o nicho da psicologia e da saúde em 
sua vertente médica como forma de inser-
ção social. A possibilidade da AC de atuar na 
cultura como engenharia fica acanhada. O 
analista do comportamento enquanto psicó-
logo é visto como um profissional da saúde, 
não tendo expressão como engenheiro cul-
tural. Posso afirmar que a análise do com-
portamento na cultura, uma competência em 
construção do analista comportamental, não 
é uma competência para psicólogos.

Na ABPMC de 1999 apresentei um traba-
lho para uma seleta audiência que incluía 
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a Profa. Carolina Bori. Nesse dia comecei a 
compreender o alcance da descoberta “de 
um segundo tipo de reflexo” por Skinner. 
Apresentei naquele dia minha versão (Galvão, 
1999) do Princípio Unificado do Reforço de 
Donahoe e Palmer (1994). Ela me perguntou 
se ao diferenciar as contingências operan-
tes e respondentes apenas como procedi-
mentos diferentes não se estava reduzindo 
o comportamento operante a um princípio 
biológico, ao identificar o reforço como um 
eliciador. Eu, pego de surpresa, retruquei 
que de forma alguma, que a descoberta do 
princípio unificado do reforço não reduziria a 
análise operante ao nível molecular, apenas 
biológico. Nessa, e em outras oportunida-
des posteriores, Bori foi deixando clara sua 
compreensão do princípio da análise fun-
cional e porquê a análise do comportamento 
é a desbiologização do comportamento. A 
contingência respondente foi a descrição do 
comportamento enquanto unidade biológica. 
A contingência operante, ao definir o com-
portamento pela sua consequência, portanto 
pelo ambiente, libertou a análise do compor-
tamento da dimensão biológica organísmica 
estrita. O reforço seleciona classes de res-
postas que, observadas em detalhe, são elas 
mesmas conjuntos de operantes. Na análise 
funcional, a definição de um operante não se 
atém às respostas que, em uma dada oportu-
nidade, satisfazem a contingência e levam ao 
alcance da consequência definidora. Na ver-
dade não importa os efetores, mas o efeito. 
Imaginemos uma situação hipotética em que 
um macaco-prego acorda ao nascer do dia 
e inicia sua jornada para uma dada fonte de 
alimento distante. Os detalhes da jornada 
variam a cada dia. O sucesso final reforça o 

conjunto de operantes, mesmo que alguns 
possam ter sido contraproducentes, atrasando 
a conclusão da jornada. Consequentemente, 
a engenharia comportamental ensejada pela 
ênfase na consequência pressupõe os proces-
sos biológicos do reforçamento mas não se  
restringe a eles. 

A inclusão do operante coletivo no escopo da 
análise do comportamento é uma consequên-
cia e uma demonstração da desbiologização. 
Atividades coletivas são criadas e mantidas 
por reforço para o “organismo” comunitário. 
Podemos individualmente bater palmas, mas 
a ovação é um desempenho do auditório, 
assim como o desempenho de uma equipe 
atinge critérios de desempenho não redutí-
veis aos desempenhos individuais. A análise 
funcional busca definir os pré-requisitos de 
atividades complexas e programar a aquisi-
ção de repertórios que compõem a atividade 
objetivo. Assim como no comportamento 
que envolve atividade motora atuam partes 
do corpo afastadas da que está diretamente 
produzindo a mudança ambiental que define 
a contingência – como a postura das patas 
traseiras na hora da pressão à barra –, na 
ação comunitária os indivíduos atuam de 
formas diferentes para efetivar a mudança, 
e suas atuações conjuntas é que atingem o 
critério para o reforço. Para analisar o com-
portamento de um coletivo tem sido usado 
o conceito de metacontingência (Martone & 
Todorov, 2007). A ideia de metacontingência 
está embutida nessa abordagem, em que uma 
amálgama de atividade individual e coletiva 
são operativas e cumprem conjuntamente 
os requisitos para o objetivo ser atingido, ou 
seja, para operar sobre o ambiente (Glenn et 
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al., 2016; Lé Sénéchal-Machado & Todorov, 
2008; Todorov, 2012; Vasconcelos & Todorov, 
2015). Por exemplo, a tripulação de um ve-
leiro opera de forma sincronizada, de forma 
que o reforço das ações individuais ocorre no 
contexto da ação coletiva. Outros exemplos 
podem ser pensados: campanhas em geral, 
como vacinação, anti-tabagismo, “lobbies” 
junto ao congresso para obter mudanças na 
legislação, etc. Evidentemente que a “meta” 
análise pressupõe que o comportamento in-
dividual pode ser focalizado e analisado, mas 
a análise do operante coletivo não pode ser a 
soma das análises dos operantes individuais, 
já que os critérios de reforço são estabeleci-
dos para o desempenho do coletivo. Daí o in-
teresse em desenvolver o conceito de meta-
contingência para análise do comportamento 
coletivo, que pressupõe, mas não se reduz, 
a análise do comportamento individual. O 
exemplo da Ola, a onda formada pelo levan-
tar sincronizado das mãos dos torcedores 
em um estádio mostra bem a contingência 
para o coletivo, com reforço imediato para 
a ação sincronizada (Todorov, comunicação 
pessoal). Nesse diapasão inclui-se o concei-
to de metamodelagem, em que os critérios 
de reforço para novos comportamentos na 
cultura vão sendo gradualmente ajustados e 
reforçamento provido artificialmente até o 
ponto em que o desempenho se torna efetivo 
para produzir reforçamento natural.

Voltando ao comportamento do indivíduo, 
pensemos em um edital como um conjunto 
de regras especificando contingências. Boa 
parte do comportamento do pesquisador ao 
elaborar o projeto a ser submetido foi mode-
lado por contingências diretas e vicariantes. 

Importa, do ponto de vista da análise do com-
portamento, identificar os aspectos ambien-
tais que vão tornar prováveis os componentes 
do comportamento de pesquisar e programar 
contingências para tornar mais efetivas as 
atividades que compõem comportamento 
de pesquisar, desde a iniciação científica. 
Digamos o envio de um projeto para o Edital 
X. Não é um operante livre, trata-se de um 
operante discriminado. Como um ratinho em 
uma caixa de condicionamento operante o 
concorrente ao financiamento também des-
conhece a probabilidade de reforço. Na melhor 
das hipóteses o edital especifica o valor global 
do recurso a ser distribuído, mas a quantidade 
de propostas e sua competitividade são im-
ponderáveis. Aqui entraria, para compreender 
esse operante complexo que é submeter um 
projeto, a possibilidade de análise histórica, 
para selecionar os parâmetros da instalação 
e manutenção do comportamento de pesqui-
sar; importa ainda a verificação das condições 
vigentes no ambiente imediato, como o labo-
ratório, o departamento, os correspondentes 
e colaboradores, para os quais o desempenho 
de pesquisar de um indivíduo funciona como 
reforçador. O comportamento de elaborar 
projeto para concorrer a um edital não é tri-
vial. Pode ser reforçado, mas seus compo-
nentes devem ter uma enorme força anterior 
para ocorrer. Podemos inferir que as agências 
atuam sobre os mais experientes, que servem 
de modelo, mas sabemos também que a mo-
delagem precoce do pesquisar e esquemas 
de reforço locais institucionais precisam ser 
muito efetivos para gerar as probabilidade 
de elaboração de uma proposta competitiva. 
A programação de ensino (Filho, 1998) foi 
um desenvolvimento da AC para lidar com a 
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obtenção de operantes complexos, normal-
mente resultantes de contingências naturais. 
As bolsas de iniciação científica são inicia-
tivas que reforçam um operante de grande 
complexidade, largamente independente das 
topografias específicas. Esquemas de refor-
çamento cotidiano são em geral selecionados 
ao acaso nos laboratórios. Conhecimento de 
AEC possivelmente contribuiria para uma 
modelagem mais efetiva do comportamento 
de pesquisar nos bolsistas.

Refletindo sobre o sistema de estado de ciên-
cia e tecnologia e inovação no Brasil, pode-se 
afirmar que a universidade e os institutos de 
pesquisa constituem o ambiente no qual efe-
tivamente ocorre a pesquisa (a participação 
da iniciativa privada em C&T é tímida). O 
Brasil, no entanto, aparece em posição muito 
abaixo de países com menor expressão eco-
nômica em diversos indicadores de desen-
volvimento em educação, ciência, tecnologia 
e inovação, com contrastes, como a presença 
de instituições que acompanham ativamente 
o desenvolvimento de C&T no planeta, e uma 
maioria de instituições desprovidas de con-
dições para manter-se em funcionamento, 
com resultados contrastantes em termos da 
formação de pesquisadores.

Esboço de algumas metacon-
tingências na história da ciência 
brasileira

I - O comportamento de 
pesquisar

Ao longo do século XX os inventores e desco-
bridores ocuparam a mídia, e a escola cultivou 
o respeito e a admiração pelos protagonistas 
da ciência, tecnologia e do conhecimento em 
geral. A busca de escolarização e a formação 
universitária tornou-se um ideal de muitos 
jovens. Do ponto de vista de uma análise 
comportamental, essas, entre outras prá-
ticas culturais, agregaram valor reforçador 
para a dedicação à ciência. O investimento 
em educação formal disponibilizou recursos 
que para atingir sua finalidade dependiam 
da adesão dos cidadãos, mantendo os filhos 
na escola, o que foi alcançado. A reforma 
universitária e a criação das Universidades 
Federais em 1968 deu início à democratiza-
ção do acesso ao ensino superior, estendendo 
a permanência na escola para contingentes 
gradualmente maiores, ainda que em escala 
mais tímida do que outros países, como a 
Argentina. Por influência da guerra fria, os 
Estados Unidos financiaram a construção e 
equipamento dos campi, e interferiu na mu-
dança do modelo francês de cátedra para o 
modelo americano de departamento. Ao longo 
do restante do século XX o catedrático foi aos 
poucos deixando a cena e os departamentos 
foram assumindo os afazeres universitários, 
e a formação pós-graduada estrito senso 
foi gradualmente se tornando pré-requisito 
para acesso à progressão na carreira e ob-
tenção de financiamento para pesquisa. Na 
década de 1970 os cursos de pós-graduação 
começaram a se multiplicar, reunindo prin-
cipalmente docentes com formação no ex-
terior, com destaque para Estados Unidos e 
França. As sociedades científicas adotaram o 
modelo de reuniões anuais para comunicação 
de resultados de pesquisas e os estudantes e 
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professores brasileiros, iniciantes em pes-
quisa, passaram a contar com um sistema de 
intercâmbio com pesquisadores estrangeiros, 
através dos brasileiros que haviam voltado 
da pós-graduação no exterior e entraram 
para o quadro de docentes das universidades 
brasileiras. Cada área de conhecimento teve 
suas particularidades, mas essa história não 
foi privativa de nenhuma área específica. Um 
“esquema complexo de reforço” foi montado, 
especificando os comportamentos e as con-
sequências esperadas. Algumas contingências 
foram especificadas ao nível individual, como 
a exigência de relatórios, outras especificadas 
para o coletivo, como a avaliação de cursos 
de graduação e pós-graduação.

Na iniciação à pesquisa o CNPq e as FAPs 
atuam distribuindo bolsas de IC, as univer-
sidades provêm os grupos constituídos que 
formam a comunidade verbal e de prática 
científica que, por sua vez, se organizam 
em sociedades científicas e fornecem as ca-
beças para a superestrutura que é a ciência 
enquanto atividade de estado. Os cientis-
tas participam do governo com a égide da 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 

A história do comportamento de pesquisar 
na ciência brasileira que floresceu nas últi-
mas décadas do século XX mostra a variação 
e seleção de comportamentos nos grupos que 
se formaram em torno de lideranças nos de-
partamentos e cursos de graduação e pós-
-graduação principalmente, e na organização 
dos pesquisadores em sociedades científicas 
e outras formas de expressão coletiva, assim 
como a ocupação de espaços nas oportunida-
des de assumir empreendimentos envolvendo 

doses expressivas de conhecimento científico 
e tecnológico a ser incorporado. 

A ABPMC, longe de ser uma exceção, é uma 
caso de organização coletiva que lança mão de 
formas aceitas de controle de comportamento 
comunitário que, a par de suas idiossincra-
sias, revela o processo social de reproduzir o 
comportamento de pesquisar em sua seara. 
Como em outras associações paradigmáticas 
a evidenciação de ícones estabelece modelos 
comportamentais de sucesso a serem se-
guidos, que reúnem as qualidades critério 
para reforço coletivo. Artigos cult, itens em 
evidência que se destacam de um conjunto 
expressivo de produtos que satisfizeram os 
critérios para publicação (reforço) funcionam 
e se tornaram modelos de comportamento 
aceito e reforçado pela comunidade verbal. A 
participação totalmente voluntária nas ativi-
dades de uma sociedade científica evidencia 
o seu caráter de agência reforçadora.

Em uma estrutura de avaliação e contro-
le pelos pares, cabe observar a pobreza de 
comunicação entre os pesquisadores que 
são chamados a trabalhar como assesso-
res e consultores na área da Psicologia, e a 
comunidade de cientistas para os quais os 
apoios das agências são fundamentais. Afora 
as apresentações de dados em congressos 
como a ANPEPP, SBP e outras, não se en-
contra relatórios avaliativos dos processos 
e resultados dos editais, disponibilizando 
dados de recursos disponibilizados, deman-
da potencial e qualificada, entre outros, que 
poderiam ser importantes para as decisões 
dos pesquisadores sobre como investir na 
busca de apoio.
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II - O Qualis

Na Psicologia encontramos um exemplo de 
iniciativa, que se aproxima de uma progra-
mação visando aumentar a qualidade da pro-
dução científica, que merece análise. Antes de 
caracterizar o esquema montado pelo CA de 
Psicologia da CAPES para influir no comporta-
mento de editores e autores, apresento alguns 
tópicos pinçados da história da atividade de 
publicar artigos científicos para reflexão. 

As revistas científicas tiveram mudanças dra-
máticas ao longo da sua existência, que data 
do advento das ciências naturais no século 
XVIII, com os primeiros anais das academias 
de ciências, e sua multiplicação e especia-
lização ao longo do século XIX. No século 
XX as contingências para publicar estavam 
relacionadas à avaliação da demonstração de 
conformidade a proposições aceitas ou argu-
mentação convincente para as aperfeiçoar ou 
substituir, enquanto a originalidade esteve 
sempre relacionada a rejeições. Invenção e 
descoberta eram o objetivo explícito da pes-
quisa, mas a mensuração e descrição precisa, 
a chamada ciência normal, se tornou parte 
fundamental do trabalho do pesquisador 
(Galvão, 1980; Kuhn, 1969). 

Lançando mão da máxima “O meio é a men-
sagem” de Marshall MacLuhan aplicada à 
avaliação das revistas científicas, tanto um 
artigo aufere do prestígio da revista em que 
é publicado quanto aufere a revista da qua-
lidade dos artigos que publica. Nenhuma 
revista produz impacto, são os artigos que 
publica que produzem.

As revistas científicas brasileiras passaram, 
ao longo das três últimas décadas do último 
milênio, por um período de nascimento e 
crescimento que instaurou, com dificuldades, 
o modelo da revista científica completa, pri-
meiro com abstract, e finalmente com texto 
totalmente em inglês. O modelo do “Brazilian 
Journal of” enfrentou resistências mas hoje a 
comunicação científica em inglês é preferida, 
e os autores contam com apoio para gerar a 
versão em inglês de seus artigos mesmo quando 
não são capazes de redigir naquela língua. 

A revisão por pares tem sido uma dificulda-
de, constituindo-se em pesadelo para os seus 
protagonistas: autores, editores, e revisores. 
Com frequência os manuscritos recebidos 
pelos editores, que em tese deveriam sofrer 
análise apenas quanto ao aspecto científico, 
não obedecem às normas relativas aos aspec-
tos formais, e dependem de grande revisão 
para tornarem-se publicáveis. Mesmo arti-
gos considerados preliminarmente como de 
interesse para a revista amiúde precisam de 
reformulações que ficam por serem aponta-
das pelos revisores ad hoc. A pura e simples 
devolução de manuscritos por não obedecer 
às normas, e sem a indicação de quais as-
pectos das normas de publicação deixaram de 
ser obedecidos foi recém inaugurada no Brasil. 
Acrescente-se a baixa frequência e qualidade 
do retorno dos revisores, resultado de algumas 
condições culturais, como o descompromisso 
e a consequente demora para responder, acei-
tando ou não a incumbência de rever artigos 
e descumprimento de prazos para envio do 
parecer, e o excesso de carga de trabalho, que 
de certa forma justifica os atrasos. 
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O financiamento das revistas científicas e suas 
condições de produção sofrem do efeito de ter 
que erguer-se puxando os próprios cabelos, 
pois os projetos financiados agraciam revistas 
que já possuem condições de funcionamen-
to. Os critérios de financiamento são nor-
malmente restritivos. Os editores de revistas 
científicas vêm se organizando desde 1985 na 
Associação Brasileira de Editores Científicos 
– ABEC https://www.abecbrasil.org.br. 

O papel assumido pela CAPES nesse contexto 
foi o de estabelecer uma avaliação regular das 
revistas em que os docentes de pós-graduação 
publicam, sejam nacionais ou estrangeiras, 
de tal maneira que um trabalho publicado 
em uma revista melhor classificada, como 
na economia de tokens dos anos 1960, vale 
mais em um jogo quali-quantitativo no qual 
os autores e os programas de pós-graduação 
são obrigados a participar. Aqui o caráter da 
participação dos pesquisadores envolve esco-
lhas, mas não é participação voluntária, como 
ocorre na participação em atividades de so-
ciedades científicas, já que não há produção 
fora do conjunto de revistas indexadas.

A seguir transcrevo trechos do relatório da 
comissão encarregada de elaborar a avalia-
ção das revistas em que pesquisadores da 
Psicologia publicavam (CAPES, 2007). No 
texto transcrito aparece a motivação para o 
trabalho de avaliar as revistas, expresso em 
esquemas metacontingentes.

Ao longo do processo de avaliação ficou mais 
uma vez evidente o avanço alcançado pelo 
conjunto das revistas... A capacidade de in-
dução desses avanços pela atual ficha revelou os 

melhores resultados possíveis, como atestam 
o número de revistas classificadas nesta 
avaliação como internacionais (quatro) ou 
Nacionais A (trinta e uma), o número de re-
vistas indexadas em bases de dados interna-
cionais, o número de revistas apoiados por 
agências de fomento, entre outros.” 

“Assim, tendo cumprido muitos dos objetivos 
para os quais foi planejada, a ficha atual não 
se mostra mais apropriada para diferenciar 
adequadamente os periódicos com respeito 
à qualidade, gestão editorial e circulação, le-
vando a uma classificação que não reflete com 
precisão o atual valor relativo de cada revis-
ta. Assim, a classificação produzida constitui 
a avaliação possível com os instrumentos e 
procedimentos disponíveis no estágio atual de 
desenvolvimento de um sistema para a ava-
liação das revistas científicas em Psicologia 
no Brasil. No momento, considera-se impor-
tante instituir critérios que funcionem para 
promover avanços adicionais em indicadores 
de qualidade, regularidade e esforço editorial.

Como sugestão à Comissão de Avaliação da 
Área de Psicologia na CAPES, a Comissão 
Editorial CAPES/ANPEPP considera que a 
produção veiculada nos periódicos aqui clas-
sificados pode ser ponderada tendo como 
referência os seguintes fatores: Revistas 
Internacionais A: 2,7; Revistas Internacionais 
B: 2,4; Revistas Internacionais C: 2,1; Revistas 
Nacionais A: 2,4; Revistas Nacionais B: 2,1; 
Revistas Nacionais C: 1,8; Revistas Locais A: 
0,9; Revistas Locais B: 0,6; Revistas Locais 
C: 0,3. (CAPES, Critérios de Implantação 
do Qualis, Área de Avaliação: Psicologia, 
Maio/2007, pp. 6-7, itálicos acrescentados).
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A explícita crença de que o sistema de avalia-
ção gerou a melhora das revistas não é sem 
sentido. Ainda que se possa reunir outras 
explicações para a evolução das caracte-
rísticas das revistas científicas nacionais é 
evidente que se trata de uma intervenção 
macrocontingente cujos efeitos podem ser 
atribuídos aos critérios estabelecidos. 

III - C&T na Constituição de 
1988: os Fundos Estaduais de 
C&T e as Fundações de Amparo  
à Pesquisa. 

Pode-se considerar um grande marco da mo-
dernização da ciência brasileira a criação do 
CNPq e da CAPES. O CNPq e a CAPES foram 
criados  em 1951. O CNPq centraliza o finan-
ciamento da pesquisa, e a CAPES da pós-gra-
duação. A CAPES teve início como Campanha 
Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior “para atender às necessidades 
de aperfeiçoamento e capacitação de recursos 
humanos no Brasil. Diferentemente do CNPq, 
a agência surgiu para garantir recursos espe-
cíficos de formação de cientistas e pesquisa-
dores no ambiente acadêmico (CNPq, sd)”. A 
SBPC foi fundada em 1948, tendo participado 
intensamente da história do Brasil ao longo 
de seus 69 anos de atividade. 

Uma movimentação histórica que cabe regis-
trar em uma análise operante do comporta-
mento político do cientista foi a participação 
da SBPC e da comunidade de pesquisado-
res na elaboração da Constituição de 1988. 
Todorov, em 1987, previa que 

. . . uma Constituição muito sintética tem 
a desvantagem de ser tão abstrata que não 
possibilita a explicitação das metacontin-
gências que abriga. Já uma Constituição 
quilométrica certamente descerá ao nível de 
especificar contingências que seriam mais 
propriamente matéria de lei ordinária. 

. . .A tarefa dos constituintes será das mais 
difíceis. Se não houver outro esforço na-
cional dirigido para garantir a democra-
cia, definindo objetivos e os caminhos para 
atingi-los, corremos o risco de termos uma 
Constituição que resultará das pressões dos 
diferentes “lobbies” já articulados. Teremos 
então uma colcha de retalhos, certamente de 
curta duração. (p. 13)

De fato os deputados constituintes se hou-
veram com pressões de todos os lados, mas 
certamente o título de “Constituição Cidadã” 
foi merecido (Câmara dos Deputados, s.d.). 
Não foi criado um texto retórico, mas ex-
plicitadas normas e formas específicas de 
ação do governo na criação de leis e uso de 
recursos (ver Carvalho e Todorov, 2016 para 
uma análise das contingências especifica-
das em leis). Ao longo dos anos, todavia, 
sim, ela foi retalhada. Mas os parlamentares 
foram assessorados e convencidos por cien-
tistas a fazerem um capítulo sobre Ciência 
e Tecnologia (C&T) que incluía a criação de 
um Fundo Federal de C&T e a diretriz de 
que esses fundos deveriam ser geridos por 
entidades públicas de fomento ao ensino e à 
pesquisa científica e tecnológica, que deve-
riam ser criados nas constituições estaduais 
que em seguida seriam e foram elaboradas. 
Basicamente foi o modelo paulista que foi 
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federalizado, de forma que após as constitui-
ções estaduais serem promulgadas pratica-
mente todos os estados passaram a ter seus 
sistemas estaduais de C&T, com um Fundo 
Estadual de C&T (FECT) e uma Fundação de 
Amparo à Pesquisa (FAP) ou equivalente. 
A política de editais com maior ou menor 
direcionamento e estabilidade veio, grada-
tivamente, a ser uma realidade nos estados. 

É interessante registrar que a recomendação 
da criação dos FECT foi inserida na 
Constituição de 1988, mas a proposta de 
criação de FAPs não passou, tendo o texto 
definitivo explicitado:

Artigo 218, § 5º É facultado aos Estados e ao 
Distrito Federal vincular parcela de sua receita 
orçamentária a entidades públicas de fomento 
ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.

Na medida em que a Constituição de 1988 
facultou aos estados a criação de um Fundo 
Estadual, a SBPC promoveu uma movimenta-
ção para que as constituintes estaduais que se 
sucederam de fato exercessem o que fora fa-
cultado. Orquestrou ações de convencimento 
dos deputados constituintes para efetivar o 
que fora facultado pela Constituição Federal, 
através das suas Secretarias Regionais, com 
bastante sucesso. No Pará, participei dessa 
atividade, e conseguimos efetivar a defini-
ção do FECT, ainda que com um percentual 
mínimo da receita estadual. Os constituintes, 
todavia, recusaram-se a criar a FAP, ficando 
a Secretaria de Estado de C&T encarregada de 
administrar o FECT. Quase 20 anos depois, 
em 2007, foi finalmente criada a Fundação 
Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas 

do Pará – FAPESPA, quando a conveniência 
da administração do FECT por um fundação 
foi finalmente assumida politicamente pelo 
governo estadual (Monteiro, 2010). 

IV – Análises complementares

Para concluir apresento alguns tópicos adi-
cionais relevantes para a história recente do 
desenvolvimento científico brasileiro.

No início do segundo milênio ocorreu o boom 
da pós-graduação e a produtividade se tornou 
moeda na economia do sistema de pesquisa e 
pós-graduação. A abordagem individualista 
do CNPq ao avaliar a produção científica para 
concessão de auxílios e bolsas conflita com 
a abordagem coletiva da CAPES. Na CAPES a 
produção dos programas de pós-graduação é 
dividida pelo número de autores; cada artigo é 
um item de produção, e o total de itens é divi-
dido pelo número de autores, gerando o indi-
cador Artigo/autor/ano. No CNPq os mesmos 
artigos são contados para cada co-autor. Para 
exemplificar uma consequência das contin-
gências discrepantes estabelecidas pelo CNPq 
e CAPES em passado recente, relato resumi-
damente uma situação efetivamente vivida 
em minha instituição. Quando um programa 
de pós-graduação do qual eu participava foi 
avaliado como Nível 4, rebaixado do nível 5 
obtido no triênio anterior, o então Pró-Reitor 
mostrou a surpresa de ver um programa com 
tantos bolsistas de produtividade do CNPq 
ficar com um número médio de artigos por 
ano abaixo da média nacional. Enfim, no dis-
curso a CAPES prestigia a colaboração entre os 
docentes dos programas de pós-graduação, 
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na prática exige um número de artigos por 
docente, o que faz com que um artigo com n 
autores docentes permanentes de um mesmo 
programa valha, para cada docente, como 1/n 
artigos. O comportamento do Programa, que 
havia sido muito bem sucedido na obtenção 
de bolsas de produtividade no CNPq com 
trabalhos em colaboração, ficou aquém dos 
requisitos (média de publicações por docente 
permanente) para obtenção do Nível 5, com 
as perdas correspondentes. Os resultados do 
ponto de vista da convivência nas unidades e 
subunidades universitárias foram a separação 
entre “produtivos” e “improdutivos”, execu-
tada entre os pares, no afã de atendimento 
da contingência estabelecida pelas agências, 
com as vantagens e perdas correspondentes. 
A manutenção do acesso ao reforço institu-
cional implica no cerceamento dos direitos 
dos “improdutivos”, enquanto improdutivos, 
um efeito “bola de neve” ao contrário, com 
efeitos devastadores no clima institucional. 
As distorções do sistema, resultantes das exi-
gências de mudanças comportamentais, vão 
muito além das mudanças desejadas (Melo, 
2016). O quantitativismo, a desvalorização 
do ensino, o atraso no início da carreira, o 
burnout, são efeitos abordados em diversos 
trabalhos (Edwards & Roy, 2017). 

Pontinho, pontinho, pontinho. Na avaliação 
da produtividade dos programas de pós-gra-
duação atribui-se pesos e pontos por cada 
item de produção, que resultam na nota do 
programa. Quanto mais alta a nota do pro-
grama, maior o privilégio em autonomia e 
recursos. Um subproduto dessa avaliação 
perfunctória é a avaliação individual que se 
estabelece no interior dos programas, em 

função da distância da produção do docente 
em relação à média no programa e na área. 
As consequências “naturais” do trabalho são 
substituídas pelo valor em pontos de cada 
item. Prefere-se, então, dedicar-se a itens 
que exigem menos trabalho e rendem mais 
pontos (Verma, 2015). 

Os esquemas de reforço para publicar pres-
supõem que cada resposta pertence à classe 
da resposta de pesquisar. Olhando de perto, 
propriedades irrelevantes são reforçadas junto 
com as relevantes. Trabalho em equipe au-
menta a produtividade ao mesmo tempo em 
que gera reforço para participações parasitá-
rias. Há muito tempo, estudando o controle 
temporal do comportamento em esquemas 
de tempo fixo, registrei a crítica ao estudo 
dos esquemas de reforço ao enfatizar apenas 
a resposta definida na descrição dos efeitos 
do esquema de reforço. Foi demonstrado 
que na chamada “pausa pós-reforço” ocor-
ria comportamento ordenado e previsível. 
Similarmente, a análise dos estímulos gera-
dos pelo próprio comportamento no indivíduo 
que se comporta pode evidenciar a mudança 
de função dos estímulos externos associados 
a condições apetitivas e aversivas. Em outras 
palavras, o ambiente de trabalho pode se 
tornar ele mesmo um eliciador de respostas 
compatíveis ou não com o desempenho espe-
cificado nas contingências e regras, o controle 
operante não é separável do respondente. Na 
prática, os pesquisadores cuja quantidade de 
publicações é medida constantemente emitem 
vários comportamentos para cumprir com o 
esquema intercruzado vigente, que não são o 
objetivo do sistema, que é produção frequente 
e de qualidade. 
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Diante do evidente efeito sobre o aumento da 
produtividade para itens direcionados, as dis-
torções do sistema são vistas como qualidade. 
Os docentes com produção abaixo da média 
são responsabilizados pela perda de pontos 
na avaliação e pressionados até o ponto de 
serem retirados do sistema. Esses docentes 
são expelidos do sistema, apenas por não tra-
zerem a quantidade de pontos definida como 
critério, mesmo que tenham produzido itens 
de qualidade excelente. O mais corriqueiro 
hoje é a criação de normas que relativizam 
a posição de docente permanente nos pro-
gramas, em função da produção “nos último 
cinco anos”. Mas são os “adjuntivos” gera-
dos pelo esquema que vem gerando o que se 

conhece hoje como “burn-out”, uma doença 
do trabalho que infelicita importante parcela 
dos docentes, que são incluídos no rol dos 
derrotados pelos seus próprios colegas. 

Este texto pode ser categorizado como um 
pequeno vôo para fora do laboratório, e tenta 
mostrar que a análise do comportamento vai 
além da noção de contingência. O desafio 
agora é um sistema que forneça condições 
para o trabalho, normalmente bastante pre-
cárias, inclusive de acesso ao financiamento 
e apoio, e que estimule a produtividade sem 
distorções como a ciência salame, as revistas 
predatórias, e o descredenciamento dos que 
tem produção abaixo da média quantitativa. 
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Relação entre os trabalhos 
apresentados no XXV Encontro da 
ABPMC e os objetivos da ONU para 
o desenvolvimento sustentável 
 
Relations between works presented at the XXV 
ABPMC Meeting and the UN objectives for  
sustainable development

Resumo
Analistas do comportamento vêm estudando a mais 
de 40 anos temas relativos a comportamentos pró-
-ambientais e práticas sustentáveis, os quais estão 
diretamente relacionados ao conceito de desenvolvi-
mento sustentável definido pela Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. No entanto, 
o número de publicações em periódicos de Análise do 
Comportamento sobre esses temas pode ser conside-
rado reduzido. Uma vez que os Encontros Brasileiros 
de Psicologia e Medicina Comportamental (ABPMC) 
reúnem um grande número analistas do comporta-
mento do Brasil e de outros países, considerou-se esse 
um grupo adequado para ser entrevistado sobre qual a 
relação dos trabalhos submetidos ao Encontro com os 
objetivos proposto pela ONU. A cada autor de trabalho 
aprovado para ser apresentado no XXV Encontro foi 
enviado um link com a seguinte proposta: “Por favor, 
selecione a opção que melhor descreve a relação do 
trabalho que você apresentará no XXV Encontro da 
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ABPMC - ou nos simpósios simultâneos ao Encontro 
- com cada objetivo proposto pela ONU. Se você for 
apresentar mais de um trabalho, escolha um para ser 
o objeto das respostas”. Foram obtidas 86 respos-
tas, representado 15% dos 571 trabalhos apresentados 
no Encontro. Os resultados mostraram que a Análise 
do Comportamento tem contribuído direta e indire-
tamente para que os objetivos estipulados pela ONU 
sejam atingidos e que os trabalhos estão mais relacio-
nados aos objetivos das áreas da Saúde e da Educação. 
Especificamente os trabalhos foram relacionados aos 
objetivos: assegurar uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades; e assegu-
rar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos. A constatação de que o maior número 
de contribuições vai para os objetivos ligados às áreas 
da Saúde e da Educação parece coerente com a história 
da Análise do Comportamento.

PALAVRAS-CHAVE

Sustentabilidade; Práticas sustentáveis; 
Comportamentos pró-ambientais; Agenda 2030; 
Análise do Comportamento.
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Abstract
Behavioral analysts have been studying for more than 
40 years topics related to pro-environmental behavior 
and sustainable practices, which are directly related to 
the concept of sustainable development defined by the 
World Commission on Environment and Development. 
However, the number of publications in behavior 
analysis journals on these subjects can be considered to 
be reduced. Given that the Meetings of the Associação 
Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental 
bring together a large number of behavioral analysts 
from Brazil and other countries, this was considered 
to be an adequate group to be interviewed about the 
relation of the research work submitted to the Meeting 
with the goals proposed by the United Nations (UN). 
A link containing the following proposal was sent to 
each author of research works approved for presen-
tation at the XXV Meeting: “Please select the option 
that best describes the relation of the research work 

KEYWORD

Sustainability; Sustainable practices;  
Pro-environmental behavior; Agenda 2030; 
Behavior Analysis.

that you will present at the XXV ABPMC Meeting - 
or at the side-event symposiums - with each goal 
proposed by the UN. If you are going to present more 
than one research work, choose one in response to 
this question.” A total of 86 replies were obtained, 
representing 15% of the 571 papers presented at the 
Meeting. The results shows that Behavior Analysis has 
directly and indirectly contributed to the attainment 
of the goals stipulated by the UN and that the research 
works are more related to the objectives of Health and 
Education areas. Specifically the work was related to 
the following goals: to ensure a healthy life and pro-
mote well-being for all, at all ages; ensure inclusive 
and equitable quality education, and promote lifelong 
learning opportunities for all. The finding that the lar-
gest number of contributions are related to the Health 
and Education goals appears to be consistent with the 
history of Behavior Analysis.

É sabido que analistas do comportamento 
vêm estudando “comportamentos pró-
-ambientais” ou “práticas sustentáveis” 
há diversas décadas. Esses termos estão 
relacionados ao conceito de desenvolvimento 
sustentável (sustentabilidade socioambiental) 
que foi definido como “aquele que atende às 
necessidades do presente sem comprometer 
a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem às suas próprias necessidades” 
(Comissão Mundial Sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, 1991, p. 46). Mais 
especificamente, comportamentos pró-
-ambientais ou práticas sustentáveis 

designam processos comportamentais 
relativos ao planejamento e execução 
de ações voltadas para a preservação do 
meio ambiente e dos recursos naturais, ao 
mesmo tempo em que são consideradas as 
condições necessárias para a vida saudável 
do ser humano. Publicações sobre práticas 
sustentáveis, segundo Dal Bem, Camargo e 
Melo (2016), remontam pelo menos à década 
de 1970, período em que foram publicados 
estudos sobre questões relacionadas ao lixo 
e à redução do consumo de energia elétrica 
no Journal of Applied Behavior Analysis (JABA). 
Dal Bem et al. focalizaram especificamente 
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o periódico Behavior and Social Issues. Esses 
pesquisadores realizaram uma busca no perí-
odo de 2005 a 2016, com os descritores “sus-
tentabilidade”, “sustentável”, “aquecimento 
global”, “mudança climática”, “comporta-
mento pró-ambiental”, “proteção ambien-
tal”, “conservação ambiental”, “reciclagem” 
e “uso de energia”. Dos 98 registros obtidos 
na busca inicial, foram selecionados 13 arti-
gos, dos quais nove eram teóricos e quatro 
descreviam estudos empíricos.

Apesar de amplamente divulgados e de terem 
sido abordados há mais de 40 anos, concei-
tos como comportamentos pró-ambientais 
ou práticas sustentáveis parecem não ser 
muito frequentes nas publicações de ana-
listas do comportamento. Uma busca feita 
para o presente estudo na base de dados 
Wiley Online Library, com restrição para o 
periódico JABA, a partir do descritor sus-
tainability, produziu 12 registros e nenhum 
registro a partir do descritor pro-environ-
mental behavior. No entanto, apenas dois 
dos 12 registros obtidos eram estudos em-
píricos relacionados a questões ambientais 
e de sustentabilidade socioambiental. Duas 
buscas anteriores também demonstraram 
um número pequeno de registros encon-
trados. Haydu (2012) relatou ter localizado 
apenas um dentre os 243 registros em buscas 
feitas em diversas bases de dados (PUBMED, 
Web of Science, Science Direct, Scorpus, 
ERIC, EBESCO e Scielo) e sites de periódicos 
sobre Análise Aplicada do Comportamento. 
Os descritores usados para essa busca foram 
“conservation”, “preservation”, “ecological”,  
“recycling”, “climate change”, “global war-
ming”, “litter”, “trash”, “environmental”, 

“racial integration”. Com esses mesmos des-
critores foram encontrados 26 registros no 
JABA, no estudo de Haydu. 

Uma possibilidade para o número restrito 
de publicações sobre práticas sustentáveis 
em periódicos como o JABA ou o Behavior 
and Social Issues pode ser a definição usada 
como base para escolher as palavras-cha-
ve. Em documento recente (ONU, 2015) três 
dimensões do desenvolvimento sustentável 
são afirmadas: econômica, social e ambien-
tal. A partir dessas três dimensões foram 
elaborados os 17 objetivos e 169 metas co-
nhecidos como Agenda 2030 (ONU, 2015). 
Os objetivos são colocados como tendo uma 
natureza integrada, sendo necessário que 
todos sejam alcançados para a transformação 
do mundo na direção pretendida. Pretende-
se que os objetivos e metas completados de 
forma integrada possibilitem: “acabar com 
a pobreza e a fome em todos os lugares; 
combater as desigualdades dentro e entre 
os países; construir sociedades pacíficas, 
justas e inclusivas; proteger os direitos hu-
manos e promover a igualdade de gênero e 
o empoderamento das mulheres e meninas; 
e assegurar a proteção duradoura do planeta 
e seus recursos naturais.” (p. 3).

A Agenda 2030 é o resultado de mais de dois 
anos de consultas públicas, envolvimento 
da sociedade civil e do Grupo de Trabalho 
Aberto para o Desenvolvimento Sustentável 
da Assembleia Geral das Nações Unidas. Essa 
Agenda para ação global, para o período de 
2015 a 2030, foi guiada pelos propósitos e 
princípios da Carta das Nações Unidas (ONU, 
1945); da Declaração Universal de Direitos 
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Humanos (ONU, 1948); e da Declaração do 
Milênio (ONU, 2000), dentre outros. Os obje-
tivos e metas propostos entraram em vigor a 
partir de janeiro de 2016, sendo reconhecido 
o papel das organizações da sociedade civil 
na sua implantação. Já a responsabilidade 
de acompanhamento dos resultados obtidos 
cabe aos estados nacionais, com o auxílio de 
indicadores que estão sendo desenvolvidos 
para auxiliar nesse trabalho (e.g., ONU, 2016). 
Esses indicadores devem refletir a distância 
das metas a serem estabelecidas pelos gover-
nos nacionais, de acordo com suas ambições.

Encontros Brasileiros de 
Psicologia e Medicina 
Comportamental

Encontros Brasileiros de Psicologia e Medicina 
Comportamental são encontros científicos 
realizados anualmente sob a coordenação da 
Associação Brasileira de Psicologia e Medicina 
Comportamental (ABPMC, 2017). Esses encon-
tros reúnem um grande número de analistas 
do comportamento do Brasil e de outros países. 
Segundo a ABPMC, seu encontro anual reúne 
a cada ano, em média, cerca de 1.500 parti-
cipantes. Com esse número de participantes, 
os Encontros da ABPMC podem ser conside-
rados o maior fórum brasileiro de Análise do 
Comportamento e um dos maiores do mundo. 

Os inscritos nos Encontros distribuem-se em 
diferentes fases de desenvolvimento acadê-
mico, da iniciação científica à livre-docência, 
e de atuação profissional (ABPMC, 2017). 
Além disso, um grande número de trabalhos 

é apresentado em diversos formatos. Por 
exemplo, de acordo com o Programa do XXV 
Encontro, realizado em 2016, foram apresen-
tados 571 trabalhos científicos entre pales-
tras, simpósios, mesas redondas, sessões de 
comunicação oral e painéis (ABPMC, 2016). 
Devido a essas características, considerou-se 
que os encontros anuais dessa instituição são 
ocasiões apropriadas para que se investigue 
o que os analistas do comportamento estão 
estudando recentemente.

O presente estudo visou fazer um levan-
tamento com os participantes do XXV 
Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental (2016) sobre qual a relação 
dos trabalhos nele apresentados com os ob-
jetivos proposto pela ONU (2015).

Método

A cada autor de trabalho aprovado para ser 
apresentado no XXV Encontro foi enviado 
um link que dava acesso à seguinte proposta: 
“Por favor, selecione a opção que melhor 
descreve a relação do trabalho que você apre-
sentará no XXV Encontro da ABPMC - ou nos 
simpósios simultâneos ao Encontro - com 
cada objetivo proposto pela ONU. Se você for 
apresentar mais de um trabalho, escolha um 
para ser o objeto das respostas”.

Duas questões com obrigatoriedade de res-
posta eram então apresentadas, sendo elas 
seguidas por alternativas, das quais o autor 
do trabalho deveria escolher apenas uma. As 
respostas deviam ser dadas assinalando em 
um quadrado diante das alternativas.
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As questões foram:

Você considera seu trabalho: relato de pes-
quisa básica; relato de pesquisa aplicada; 
relato de pesquisa conceitual, histórica, fi-
losófica; relato de atividade prática; outro.

Em relação ao seu trabalho, este objetivo 
está: diretamente relacionado, indireta-
mente relacionado, não relacionado, não sei 
responder.

Na segunda questão, após a descrição de cada 
objetivo, conforme colocado na Tabela 1, as 
quatro alternativas eram apresentadas.  

Objetivos Descrição

1 
Acabar com a pobreza em todas as 
suas formas, em todos os lugares.

2
Acabar com a fome, alcançar a segu-
rança alimentar e melhoria da nutrição 
e promover a agricultura sustentável.

3
Assegurar uma vida saudável e promo-
ver o bem-estar para todos, em todas as 
idades.

4

Assegurar a educação inclusiva e 
equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos.

 5
Alcançar a igualdade de gênero e em-
poderar todas as mulheres e meninas.

6
Assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento 
para todos.

7
Assegurar o acesso confiável, susten-
tável, moderno e a preço acessível à 
energia para todos.

 8

Promover o crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho 
decente para todos.

9
Construir infraestruturas resilientes, 
promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e fomentar a inovação.

10
Reduzir a desigualdade dentro dos paí-
ses e entre eles.

11
Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes 
e sustentáveis.

12
Assegurar padrões de produção e de 
consumo sustentáveis.

13
Tomar medidas urgentes para combater 
a mudança do clima e seus impactos.

14

Conservação e uso sustentável dos 
oceanos, dos mares e dos recursos 
marinhos para o desenvolvimento sus-
tentável.

15

Proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terres-
tres, gerir de forma sustentável as 
florestas, combater a desertificação, 
deter e reverter a degradação da terra 
e deter a perda de biodiversidade.

16

Promover sociedades pacíficas e inclusi-
vas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos 
e construir instituições eficazes, responsá-
veis e inclusivas em todos os níveis.

17
Fortalecer os meios de implementação 
e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.

 
Tabela 1. Objetivos estabelecidos na Agenda 2030 (ONU, 
2015).
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Resultados

Foram obtidas 86 respostas, representado 15% 
dos 571 trabalhos apresentados no Encontro. As 
respostas foram distribuídas por modalidade de 
acordo com o tipo de relato apresentado: relato 
de pesquisa conceitual, histórica, filosófica; 
relato de pesquisa básica, relato de pesquisa 
aplicada; relato de atividade prática; outro (ver 
Tabela 2). Nessa tabela pode ser observado que 
respostas referentes a trabalhos aplicados (re-
latos de atividades ou de pesquisas) tiveram 
mais representatividade do que as respostas 
relacionadas às demais modalidades. Os relatos 

de pesquisa básica ou outras modalidades 
foram os menos representativos, ocorrendo 
com porcentagens menores inclusive que os 
trabalhos conceituais, históricos e filosóficos.

Na Tabela 3 está a distribuição da propor-
ção de trabalhos relacionados a nenhum, um 
ou mais objetivos da Agenda 2030. Pode-se 
observar nessa tabela que, com exceção aos 
relatos de pesquisa básica, a moda de nú-
meros de objetivos a que cada trabalho foi 
diretamente relacionado foi um objetivo. 

Modalidade
Número de objetivos relacionados

0 1 2 3 4 + de 4

Relato de pesquisa conceitual, histórica, filosófica 25% 30% 15% 5% 5% 20%

Relato de pesquisa básica 29% 14% 29% 14% 14% 0%

Relato de pesquisa aplicada 21% 35% 21% 8% 3% 12%

Relato de atividade prática 25% 32% 18% 7% 7% 11%

Outros 13% 25% 18% 12% 12% 0

Todas as modalidades 23% 29% 21% 8% 7% 12%

Modalidade Descrição Total de trabalhos 
apresentados no evento

Porcentagens em relação 
ao total por modalidade

Relato de pesquisa conceitual,  
histórica, filosófica

20 153 13%

Relato de pesquisa básica 7 78 9%

Relato de pesquisa aplicada 23 127 18%

Relato de atividade prática 28 123 22%

Outro 8 90 9%

Totais 86 571 15%

Tabela 3. Porcentagens de trabalhos relacionados a nenhum, um ou mais objetivos da Agenda 2030.

Tabela 2. Distribuição das respostas obtidas por modalidade de trabalho.
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Na Figura 1 estão distribuídas as proporções 
dos 86 trabalhos desta pesquisa, quanto à 
relação direta ou indireta a cada um dos 17 
objetivos da Agenda 2030. A Figura 1 foi 
organizada de forma a apresentar os objeti-
vos por ordem decrescente de porcentagens 
de trabalhos a eles relacionados e deve ser 
destacado que cada trabalho podia ser re-
lacionado a mais de um objetivo. Assim, a 
soma de todas as porcentagens supera 100% 
tanto no caso de relações diretas quanto 
de relações indiretas. Essa figura permite 
observar que os analistas do comporta-
mento que apresentaram trabalhos no XXV 
Encontro Brasileiro de Psicologia e Medicina 
Comportamental consideram seus trabalhos 
mais relacionados com os objetivos das áreas 

da Saúde e da Educação. Especificamente os 
trabalhos foram relacionados aos objetivos: 
assegurar uma vida saudável e promover o 
bem-estar para todos, em todas as idades 
(Objetivo 3); e assegurar a educação inclu-
siva e equitativa e de qualidade, e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da 
vida para todos (Objetivo 4).

Discussão

Os resultados dos autorrelatos dos palestran-
tes do XXV Encontro Brasileiro de Psicologia 
e Medicina Comportamental permitem ob-
servar que a Análise do Comportamento tem 
contribuído direta e indiretamente para que 
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Figura 1. Distribuição das porcentagens dos 86 trabalhos desta pesquisa, quanto à relação direta ou indiretamente a 
cada um dos 17 objetivos da Agenda 2030. Cada trabalho podia ser relacionado a mais de um objetivo, de tal forma 
que a soma de todas as porcentagens supera 100%, tanto no caso de relações diretas quanto de relações indiretas.
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sejam atingidos os objetivos estipulados pela 
ONU (2015) para o ano de 2030. É importante 
enfatizar que, como destacado pela ONU, os 
objetivos só cumprirão sua função se forem 
todos alcançados. Assim, o fato de os analis-
tas do comportamento estarem, como grupo, 
abarcando a totalidade dos 17 objetivos é 
bastante otimista. Portanto, os resultados 
obtidos permitem afirmar que a Análise do 
Comportamento está em consonância com a 
Agenda estipulada pela ONU (2015).

A constatação de que o maior número de 
contribuições vai para os objetivos ligados às 
áreas da Saúde e da Educação (Objetivos 3 e 4) 
parece coerente com a história da Análise do 
Comportamento. Como já destacava Skinner 
(1987), essas são as áreas cujas contribuições 
da Análise do Comportamento são mais conso-
lidadas. Não obstante, pode ser surpresa para 
muitos analistas do comportamento o fato de 
“promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, propor-
cionar o acesso à justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis” e “promover crescimento 
econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 
emprego pleno e produtivo e trabalho decente 
para todos e empregabilidade” (Objetivos 16 
e 8, respectivamente) terem sido classifica-
dos em terceiro e quarto lugares na relação 
de trabalhos apresentados. Resultados como 
esses parecem mostrar um valor heurístico de 
enquetes como a aqui relatada.  

Apesar da boa notícia que os resultados trou-
xeram, não se pode deixar de apontar algumas 
fragilidades deste estudo. A primeira fragi-
lidade está no fato de os resultados serem 

baseados em autorrelatos dos palestrantes. 
Os autores consideram desnecessário entrar, 
aqui, na discussão sobre a limitação do au-
torrelato como dado científico (para intro-
dução ao assunto veja, por exemplo, Kazdin 
2011); mas, seguramente, há essa limitação. 
Por outro lado, espera-se que o simples fato 
de ter sido perguntado sobre a relação entre 
os trabalhos apresentados e os objetivos da 
Agenda 2030 possa, talvez, fomentar análises 
mais acuradas sobre esse assunto.

Outra limitação do presente estudo é terem 
sido solicitados relatos de relação entre o 
trabalho apresentado no Encontro e os ob-
jetivos propostos sem um aprofundamento 
em relação às metas ligadas a cada objetivo. 
Se forem levadas em conta essas metas, os 
resultados poderiam ser menos encorajado-
res ou muito mais restritos. Por exemplo, as 
metas do Objetivo 3, “Assegurar uma vida 
saudável e promover o bem-estar para todos, 
em todas as idades”, são:

“3.1 - Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade 

materna global para menos de 70 mortes por 

100.000 nascidos vivos.

3.2 - Até 2030, acabar com as mortes evitáveis 

de recém-nascidos e crianças menores de 5 

anos, com todos os países objetivando reduzir 

a mortalidade neonatal para pelo menos 12 

por 1.000 nascidos vivos e a mortalidade de 

crianças menores de 5 anos para pelo menos 

25 por 1.000 nascidos vivos.

3.3 - Até 2030, acabar com as epidemias de 

AIDS, tuberculose, malária e doenças tropi-

cais negligenciadas, e combater a hepatite, 
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doenças transmitidas pela água, e outras do-

enças transmissíveis. 

3.4 - Até 2030, reduzir em um terço a morta-

lidade prematura por doenças não transmis-

síveis via prevenção e tratamento, e promover 

a saúde mental e o bem-estar. 

3.5 - Reforçar a prevenção e o tratamento do 

abuso de substâncias, incluindo o abuso de 

drogas entorpecentes e uso nocivo do álcool.

3.6 - Até 2020, reduzir pela metade as mortes 

e os ferimentos globais por acidentes em 

estradas. 

3.7 - Até 2030, assegurar o acesso universal 

aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, 

incluindo o planejamento familiar, informa-

ção e educação, bem como a integração da 

saúde reprodutiva em estratégias e programas 

nacionais.

3.8 - Atingir a cobertura universal de saúde, 

incluindo a proteção do risco financeiro, o 

acesso a serviços de saúde essenciais de qua-

lidade e o acesso a medicamentos e vacinas 

essenciais seguros, eficazes, de qualidade e a 

preços acessíveis para todos.

3.9 - Até 2030, reduzir substancialmente o 

número de mortes e doenças por produtos 

químicos perigosos, contaminação e poluição 

do ar e água do solo.

3.a - Fortalecer a implementação da 

Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco 

em todos os países, conforme apropriado. 

3.b - Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento 

de vacinas e medicamentos para as doenças 

transmissíveis e não transmissíveis, que afetam 

principalmente os países em desenvolvimen-

to, proporcionar o acesso a medicamentos 

e vacinas essenciais a preços acessíveis, de 

acordo com a Declaração de Doha, que afirma o 

direito dos países em desenvolvimento de uti-

lizarem plenamente as disposições do acordo 

TRIPS sobre flexibilidades para proteger a 

saúde pública e, em particular, proporcionar 

o acesso a medicamentos para todos.

3.c - Aumentar substancialmente o financia-

mento da saúde e o recrutamento, desenvol-

vimento e formação, e retenção do pessoal 

de saúde nos países em desenvolvimento, 

especialmente nos países menos desenvol-

vidos e nos pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento.

3.d - Reforçar a capacidade de todos os países, 

particularmente os países em desenvolvimen-

to, para o alerta precoce, redução de riscos e 

gerenciamento de riscos nacionais e globais 

de saúde.” (ONU, 2016, pp. 16-17).

Parece improvável que mesmo com mais de 
um terço dos respondentes afirmando que 
seus trabalhos estão diretamente relaciona-
dos ao Objetivo 3, todas as metas propostas 
estejam cobertas por pesquisas realizadas 
pelos analistas do comportamento que apre-
sentaram trabalhos no XXV Encontro. Esse 
fato não diminui a importância dos trabalhos 
apresentados e menos ainda quer dizer que 
os trabalhos apresentados não têm sintonia 
com as metas. Basta uma rápida leitura dos 
títulos dos trabalhos no programa do XXV 
Encontro para se constatar quantas metas 
estão contempladas. 

Finalmente, dentre várias outras limitações 
possíveis de serem apontadas,  pode-se 
destacar que relacionar os trabalhos dos 
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analistas do comportamento aos objetivos 
para um desenvolvimento sustentável pode 
em si ter suas complicações. Se a susten-
tabilidade como definida há a mais de 300 
anos (Welzel, 2013) é um valor praticamente 
incontestável, um desenvolvimento sustentá-
vel, mesmo ou principalmente definido pelas 
três dimensões explicitadas pela ONU (2015) 
e mencionadas no início deste capítulo não 

são livres de importantes análises de suas 
ideologias subjacentes. Isso foi apontado por 
Tassara (1992), ao destacar os deslocamen-
tos geográfico, causal e político do discurso 
ambientalista promovido no âmbito das dis-
cussões de comissões da ONU. Cabe, assim, 
ao analista do comportamento comparar 
suas pesquisas à Agenda 2030 sob uma ótica 
esclarecida quanto a essas questões.
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