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Durante muitos anos e ainda até
hoje, o behaviorismo vem sendo criti-
cado como uma visão mecanicista do
homem, que descarta a análise da subje-
tividade humana. O leitor terá oportuni-
dade de ler aqui como essas críticas são
infundadas, uma vez que a subjetivida-
de não é desconsiderada por essa teoria
comportamentalista, além de informar
as razões que levaram ao surgimento
dessas críticas.

O behaviorismo, antes de tudo, trouxe
para a ciência do comportamento humano
uma visão de homem totalmente revolu-
cionária, baseada em fundamentos cientí-
ficos empíricos, sem utilizar-se de explica-
ções mentalistas (que valorizam os dados
subjetivos). Além disso, gerou um método
de investigação do ser humano que tornou
possível análises e práticas confiáveis no
manejo das dificuldades de cada indivíduo
e da própria cultura.

Em 1945, seu principal teórico, Bur-
rhus Frederic Skinner (1904-1990), já
falava sobre subjetividade. Até esse mo-
mento, considerava-se a subjetividade (o
que se refere a si mesmo) como algo pri-
vado, único em cada indivíduo, localizado
dentro de cada organismo. É o que alguns
teóricos chamam de self e que podemos
traduzir como o "eu". Para a psicologia
tradicional, é bom que se diga, este self
seria o responsável pelos atos, cognições e
sentimentos de cada pessoa. Skinner per-
cebeu que este tipo de explicação faz uso
de um constructo interno apenas hipoté-
tico, metafísico mesmo, que não possibi-
lita uma verificação empírica. Ele rompe
então com essas explicações psicológicas
tradicionais e propõe um estudo cientí-
fico para a vida interna dos indivíduos,
rejeitando a função causai dos processos
mentais e assumindo que tanto os even-



tos privados quanto aqueles que ocorrem
no ambiente externo são da mesma natu-
reza, aprendidos e mantidos pelos mesmos
princípios comportamentais.

Skinner supera a dicotomia até então
existente entre físico e mental. É uma
nova visão do indivíduo. As ações do or-
ganismo que são facilmente observáveis
como falar, comer, brigar são os com-
portamentos públicos. As atividades in-
ternas observáveis somente pelo próprio
indivíduo, tais como sentir e pensar, são
comportamentos privados. A única dife-
rença está no acesso, isto é, os comporta-
mentos públicos referem-se às ações di-
retamente observáveis e os privados são
aqueles que somente o próprio indivíduo
pode observar dentro de si. Isto significa,
portanto, que tanto os comportamentos
públicos quanto eventos privados — com-
portamentos e alterações fisiológicas

— são produtos da relação que o indivíduo
estabelece com seu ambiente externo.

O behaviorismo procura precisar o
papel que o ambiente desempenha no sur-
gimento e na manutenção do comporta-
mento, além de reconhecer que variáveis
biológicas também são importantes. As-
sim, a unidade estudada tem, na verdade,
pelo menos três termos: o comportamen-
to e seus contextos ambientais, o antece-
dente e o conseqüente. O comportamen-
to tem uma função operante, ou seja, atua
sobre o ambiente, modificando-o e sendo
modificado por ele. Quando a freqüência
do comportamento aumenta, estamos
diante do reforço positivo. Quando essa
freqüência diminui, temos um procedi-
mento de extinção ou punição. Quando
o comportamento aumenta de freqüên-
cia devido à retirada de uma conseqüên-
cia, falamos em reforçamento negativo.



Outro aspecto a ser considerado é que
o behaviorismo é evolucionista. O com-
portamento de uma pessoa é entendido
como tendo sido modelado ou seleciona-
do pelo ambiente de forma muito simi-
lar à maneira como as características de
uma espécie são selecionadas ao longo do
tempo por adaptação às características
ambientais. O comportamento é consi-
derado um produto de: l) contingências
da sobrevivência responsáveis pela sele-
ção natural — nível filogenético; 2) con-
tingências de reforço responsáveis pelos
repertórios comportamentais — nível on-
togenético; 3) contingências decorrentes
da cultura.

Para compreender o comportamento
humano, em especial os comportamentos
complexos, é necessário analisar a inte-
ração entre esses três níveis de seleção.
O modelo de seleção fornece uma ex-
plicação causai que permite estabelecer
uma diferenciação entre espécies e entre
os diferentes comportamentos e também
ver as interações entre níveis de determi-
nação (até então separados). A partir do
segundo nível de seleção (ontogênese), a
atuação não opera apenas sobre a sobre-
vivência da espécie, mas também sobre o
comportamento de cada indivíduo. Não
mais o organismo, mas o comportamen-
to. Assim, cada indivíduo de uma espécie
adquire um repertório de comportamen-
to sempre necessariamente diferente dos
outros membros da sua espécie.

No que diz respeito à construção da

subjetividade, deve-se atentar para o pa-
pel da cultura, pois é através dela que o
indivíduo entra em contato com um as-
pecto extremamente importante do am-
biente: o mundo privado. É a cultura que
permite, por exemplo, o autoconhecimen-
to, o autocontrole e a autoestima, que são
padrões que preparam os indivíduos para
serem eficientes no ambiente social e as-
sim reproduzirem as práticas sociais. Es-
ses conhecimentos são ensinados desde o
início da vida do bebê e seguem ao longo
de toda a sua existência.

Esse processo de aprendizagem é
possível porque somos parte de uma co-
munidade verbal. Essa comunidade nos
ensina a observar e a nomear tanto ele-
mentos do mundo externo - uma cadei-
ra, uma paisagem, um livro, coisas que
têm correspondentes externos, em suma
— quanto nossos estados internos - como
sentimentos, conceitos, regras sociais,
sensações, ou seja, elementos que não
possuem correspondentes externos. Ade-
mais, a comunidade verbal também nos
ensina a nomear o que será importante
para a pessoa e para seu meio. Assim, a
mãe aponta para si e fala para seu bebê:
"ma-mãe", "pa-pai", "Pe-dro", esperando,
de início, repetições levemente parecidas
com as palavras-modelo e depois aproxi-
mações cada vez mais precisas. O mesmo
ocorre para ensinar estados internos. Por
exemplo: uma criança cai, corta o joelho
e começa a chorar. A mãe se aproxima e
fala para ela: "Coitadinha, está doendo?
Como é esta dor? É fina como se tivesse



entrado uma faca ou queima como fogo?".
Assim a mãe vai refinando e aumentando
a capacidade da criança de descrever uma
sensação interna.

Esse processo de aprendizagem resul-
ta no chamado autoconhecimento. A co-
munidade tem dificuldades em reconhecer
que o conhecimento que temos a nosso
respeito é necessariamente mediado por
outros homens, que o autoconhecimento
é um produto social. Isto acontece por-
que só cada um de nós sabe dizer o que
acontece em nosso íntimo: o que sentimos,
sonhamos, planejamos ou esperamos. No
entanto, o que conhecemos sobre o que se
passa dentro de nós vai depender do que a
comunidade verbal a que pertencemos nos
ensinou. Skinner diz que o ser humano ini-
cialmente não sabia nada sobre si até que,

com o desenvolvimento da linguagem, a
comunidade começasse a fazer perguntas
acerca do comportamento, gerando assim
o comportamento autodescritivo. Ele afir-
ma que diferentes comunidades geram di-
ferentes tipos e quantidades distintas de
autoconhecimento e diferentes maneiras
de uma pessoa explicar-se a si mesma e
aos outros. E a cultura, então, que permite
o autoconhecimento e o autocontrole, pa-
drões que preparam os indivíduos para se-
rem eficientes no ambiente social e assim
reproduzirem as práticas sociais.

A construção da subjetividade come-
ça na família, mas também ocorre em
outros ambientes e em outros grupos
sociais. Na situação escolar, por exem-
plo, o educador deve criar condições de
desenvolvimento do repertório necessá-



rio para a aprendizagem de letras, pala-
vras e números, assim como para a iden-
tificação de estados corporais e eventos
internos como motivação, alegria, auto-
estima e outros. Atualmente, a sociedade
é mais complexa, exigindo que a escola
se preocupe em instalar diferentes pa-
drões de comportamento que permitam
a sobrevivência da comunidade como
um todo. A educação formal desenvolve
habilidades mais específicas e complexas
e deve formar indivíduos com valores e
um repertório de habilidades que con-
tribuam para o grupo. Um membro da
espécie humana tem identidade porque
é membro dela e não alguém desgarrado
de tudo e de todos. Ele começa sua vida
como um organismo e se torna uma pes-
soa a partir do momento em que adqui-
re um repertório comportamental. É no
grupo social que o indivíduo adquire o
comportamento verbal, comportamento
este que vai intermediar grande parte de
sua relação com o mundo e, portanto, as
contingências de reforço que moldarão
seu repertório. É com base na comuni-
dade verbal que se constrói uma impor-
tante parte do repertório dos indivíduos:
sua subjetividade. A construção da indivi-
duação dentro de uma história de intera-
ção com um ambiente particular faz com
que cada pessoa adquira uma singulari-
dade que não é idêntica a nenhuma outra.
Nesse sentido, a subjetividade é estrita-
mente social. Pode parecer estranho que
a subjetividade seja uma característica
social, pois só é conhecida como tal a par-
tir de correlates públicos. E, no momento
em que é conhecida publicamente, de cer-
ta forma deixa de existir.

Finalmente, não se pode esquecer
que, na evolução das espécies, viver em
grupo teve uma importante função de
manutenção da vida, pois configurou-
se como uma forma de organização que
favoreceu a obtenção de alimentos (re-
forçadores) e a defesa (fuga/esquiva) de
estímulos aversivos do ambiente, como
animais predadores e eventos naturais,
como inundações, mudanças climáticas
e outros. O filme A guerra do fogo, por
exemplo, mostra como a cooperação
entre os membros dos grupos de nos-
sos antepassados foi importante para
a manutenção do fogo, que é conside-
rada condição fundamental para a vida

dos indivíduos. Isso nada mais é do que
aquilo que a análise do comportamen-
to enfatiza: o comportamento social é
o comportamento de duas ou mais pes-
soas entre si ou em conjunto em relação
ao ambiente comum. Assim, entende-se
que o ambiente social e a vida em grupo
são importantes para o outro como par-
te de seu ambiente.

Nesse sentido, a família é o primeiro
grupo ao qual o individuo pertence. É
na interação com o grupo familiar que
uma pessoa adquire grande parte de seu
repertório comportamental. Nesse gru-
po, o indivíduo assume um nome que o
diferencia dos demais e um sobrenome
que o identifica ao grupo que o formou
ou ao qual pertence. Além disso, pode-
se considerar que o principal objetivo

do grupo familiar é formar indivíduos
cujos comportamentos aumentem a pro-
babilidade de gratificação e sobrevivên-
cia para os demais.

Assim sendo, é possível afirmar que
essa mudança de paradigma dos princí-
pios de causalidade dos comportamen-
tos, baseada no empirismo, trouxe uma
visão revolucionária acerca do homem.
Remodelação que gerou uma metodo-
logia diferente para a análise das difi-
culdades do ser humano e para pensar
possíveis intervenções que as atenuas-
sem, além de propiciar novos elementos
voltados para o planejamento de uma
cultura mais eficaz. Pode-se dizer, por-
tanto, que o impacto do behaviorismo
sobre a psicologia foi tão revolucionário
quanto o heliocentrismo de Copérnico
sobre a física da época.
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