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RESUMO EM LÍNGUA VERNÁCULA 

 

Desde sua formulação, a psicologia vem investigando o mundo interno (sentimentos, 

pensamentos, etc.). À luz da perspectiva analítico comportamental compreendem-se estes 

fenômenos como elementos de mesma natureza dos eventos públicos. B.F. Skinner, precursor 

do behaviorismo radical, dedicou parte de sua obra ao tema. Paralelamente, o autor ventilou a 

hipótese de que a sociedade tem formado pessoas que procuram o prazer e evitam o contato 

com a dor e sofrimento. Além disso, outros fatores como o estabelecimento do paradigma da 

normalidade saudável e a descoberta do impacto da linguagem no comportamento humano se 

alinham na compreensão do fenômeno chamado esquiva experiencial. Este foi definido como 

a indisposição do indivíduo de permanecer em contato com uma experiência privada 

(sensações, emoções, pensamentos, predisposições comportamentais) e, diante disso agir na 

tentativa de mudar a forma ou frequência destes eventos, bem como o contexto em que 

aparecem. Realizar-se-á uma pesquisa aplicada com o intuito de testar a esquiva experiencial 

através da apresentação do efeito de duas músicas atreladas às sensações de “satisfação” e 

“sofrimento”. No procedimento serão investigadas nomeação e descrição de eventos privados, 

bem como será quantificado o número de participantes que, como previsto pelo paradigma da 

esquiva experiencial, evitam contato com a música capaz de induzir as condições privadas 

atreladas à palavra “sofrimento”. A presente pesquisa se justifica na medida em que se alinha 

às tendências contemporâneas de pesquisa em terapia comportamental, e, pode contribuir para 

a construção e/ou refinamento de tecnologia aplicada à superação do fenômeno em destaque. 

 

Palavras-chave: psicologia; análise do comportamento; eventos privados; esquiva 

experiencial.   
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1. A PSICOLOGIA COMO DISCIPLINA CIENTÍFICA 

 

O início da história da psicologia se dá em um momento no qual a mesma se 

distanciava de concepções e explicações metafísicas (Goodwin, 2005). O precursor que 

iniciou esta mudança foi Wilhelm Wundt, o mesmo é conhecido como o fundador da 

psicologia enquanto ciência. Sendo constituído o novo papel da psicologia, foi necessário 

instituir o objeto de estudo e a maneira através da qual se investigaria este fenômeno (Araújo, 

2013). 

Para Wundt a psicologia deveria ser focada no estudo da experiência consciente, por 

experiência se é compreendida por duas divisões sendo elas: experiência mediata e imediata 

evidencia-se que, tecnicamente, não há diferença entre ambas, pois se conectam e se 

interligam de maneira que possam fornecer relatos diferentes da mesma experiência vivida 

(Goodwin, 2005). 

A experiência mediata se atrela a aspectos concretos e objetivos do mundo externo, 

característicos das ciências naturais, como a física, biologia e a fisiologia. A experiência 

imediata, ao contrário, era ligada ao subjetivo, voltada para o mundo interno do sujeito e a 

maneira pela qual o mesmo se relacionava com seus conteúdos. Era nesta última que Wundt 

estava interessado em analisar, ou seja, identificar os elementos da experiência consciente 

(Schultz e Schultz, 2007). 

Segundo Araújo (2009), a experiência mediata era mais fácil de ser analisada, pois o 

evento que ocorre é público, logo poderia ser comprovado por um ou mais observadores, as 

variáveis do ambiente poderiam ser manipuladas e os resultados poderiam ser avaliados e 

replicados com precisão. Contudo, não se pode dizer o mesmo da experiência consciente 

imediata, uma vez que somente o indivíduo que vivência a experiência é capaz de observa-la 

e relata-la, e se torna complicado afirmar se uma experiência vivida pelo indivíduo é a mesma 

que é vivida por outro.  

Como somente o indivíduo que experiencia tal fenômeno é capaz de relatá-lo, Wundt 

estabeleceu a introspecção – a mesma era usada para se fazer o autoexame da vida mental, 

relatando sentimentos e pensamentos pessoais – como método de investigação da psicologia 

(Araújo, 2009). O treino feito em seu laboratório era extremamente rigoroso e obedecia às 

regras dos experimentos derivados das ciências naturais. Os observadores, normalmente 

alunos do próprio Wundt, eram treinados de maneira tão precisa que relatavam suas 

percepções internas rapidamente de modo que, em teoria, não ocorreriam interpretações 

pessoais (Schultz e Schultz, 2007).  
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A psicologia wundtiana acreditava que a introspecção poderia fornecer as informações 

necessárias para se estudar diversas áreas de interesse da psicologia. (Schultz e Schultz, 

2007). Suas obras alcançaram várias partes do mundo, influenciando diversos pesquisadores 

interessados em descobrir os elementos mentais.  Entretanto, como qualquer ciência, a mesma 

está sujeita a mudanças e, portanto, está sujeita a críticas de novas teorias psicológicas que 

surgem (Keller, 1970). 

Um novo modelo de se fazer psicologia que se opunha ao modelo wundtiano, foi 

batizado de funcionalismo. William James, embora não tenha sido seu fundador, participou do 

movimento funcionalista, colaborou significativamente com esta nova proposta, e sua 

presença foi fundamental para o desenvolvimento da psicologia (Schultz e Schultz 2007; 

Goodwin, 2005). 

Para William James, segundo Goodwin (2005), a psicologia se definia como “a ciência 

da vida mental, tanto de seus fenômenos quanto de suas condições. ” (p.189). Desse modo, o 

objeto da psicologia para um funcionalista era a atividade mental, entendida como os 

sentimentos, desejos, cognições, raciocínios e decisões, bem como em quais ocasiões 

ocorrem, sendo circunstâncias sociais, pessoais e ambientais. Para James, a psicologia tinha 

um longo percurso até se tornar uma ciência, segundo ele, era ainda apenas uma fagulha de 

ciência (Keller, 1970; Goodwin, 2005). 

A proposta wundtiana compreendia estudar a consciência, a necessidade de reduzi-la 

até atingir os seus elementos mais básicos, entretanto o funcionalismo se opunha a esta 

maneira de se olhar a consciência. Embora seus objetos de estudo fossem significativamente 

similares, possuíam algumas diferenças na maneira de olhar este fenômeno (Ferreira e 

Gutman, 2013). Segundo o pensamento funcionalista, estudar o modo pelo qual cada 

componente ou elemento se estruturam para formar a mente era desnecessário (Goodwin, 

2005).  

A consciência, para William James, não era fragmentos de um todo, mas definido 

como algo que fluía. De acordo com Goodwin (2005) “rio” ou “torrente” são as metáforas que 

normalmente a definem. Deste modo, William James acredita que é necessário acrescentar 

algumas outras características relevantes à definição de consciência, sendo elas: é pessoal; 

está em constante mudança; é contínua, parando temporariamente no sono; é seletiva; e, por 

fim é ativa funcionando de maneira que atinja suas finalidades (Ferreira e Gutman, 2013).  

A importância de James no funcionalismo está em definir como foco a análise da 

função da consciência, e não em entender as propriedades do psiquismo de um organismo 

como assim pensava Wundt. Influenciado pelo darwinismo, demonstra interesse em 
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compreender a função da mente, seu valor na sobrevivência e de qual maneira permitiu a 

adaptação dos organismos ao meio. Com base nestes questionamentos que o funcionalismo se 

constitui como uma psicologia explicativa (Ferreira e Gutman, 2013).  

As respostas para estas dúvidas são respondidas do seguinte modo: a consciência tinha 

forte papel na sobrevivência, possibilidade de aprendizagem e função adaptativa a um 

ambiente complexo. A fisiologia e anatomia, que possuíam um caráter mais estruturado e 

determinado e compunham a psicologia alemã de Wundt, é modificada no funcionalismo, que 

tem como base a biologia. Deste modo, diferem na maneira de olhar para a consciência, 

olham por uma lente a qual está em adaptação, e não como adequação como era vista 

anteriormente. Se a função da consciência é adaptação ao meio, são exatamente as funções 

que devem ser o objeto de estudo, e não os elementos mentais (Schultz e Schultz, 2007; 

Ferreira e Gutman, 2013). 

Para estudar a vida mental, a corrente funcionalista estabelece como método a 

introspecção, a visão e o relato daquilo que se é observado (Schultz e Schultz, 2007). Embora 

considerassem que a observação introspectiva é passível a erros a aceitavam mesmo assim, 

uma vez que somente o indivíduo que introspecciona é capaz de observar e relatar seu estado 

de consciência, e pelo fato de não ser possível experimentar um processo mental e introvertê-

lo ao mesmo tempo já que a introspecção depende da memória. William James leva a 

psicologia a um novo patamar, na medida em que o sujeito da experiência passa a ser visto 

como alguém em processo constante de aprendizagem e adaptação ao meio, que se constrói 

conforme interage com o ambiente. (Ferreira e Gutman, 2013; Goodwin, 2005).  

A posição que predominava na psicologia consistia no estudo da consciência e seus 

elementos, sendo eles analisados por meio da introspecção. O relato decorrente deste método 

fundamentava-se unicamente no observador que vivenciava a experiência, de maneira que não 

poderia ser certificada por outros. A fragilidade da introspecção equivalia à dificuldade de 

replicação e a precisão dos dados obtidos. No início do século XX, em oposição à 

introspecção, surge à proposta behaviorista que consistia, tão somente, na exigência de se 

estudar estritamente os comportamentos observáveis, passíveis de mensuração, em 

concordância com dois ou mais observadores (Kahhale e Andriani, 2013). 
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2. A PROPOSTA BEHAVIORISTA (METODOLÓGICA) DE J.B. WATSON 

 

A proposta behaviorista de J. B. Watson desponta no início do século XX, em 

oposição às teorias predominantes que tinham como objeto de estudo a mente ou a 

consciência (Matos, 1997). Em (1913/2008), Watson publica um trabalho caracterizado como 

manifesto behaviorista, no qual fica evidente sua crítica à psicologia vigente. Ao apontar a 

falha da disciplina ao se estabelecer como uma ciência de cunho experimental, Watson propõe 

uma mudança de objeto: de um empreendimento voltado para o estudo dos elementos da 

consciência em direção à uma “ciência do comportamento”.  

A transformação proposta por Watson (1913/2008) se caracterizava também por uma 

guinada metodológica. A introspecção – técnica desenvolvida pelos psicólogos estruturalistas 

para se investigar os conteúdos de consciência – deveria ser abolida, uma vez que era 

incompatível com uma psicologia que pretendia ser científica. 

Influenciado pelo positivismo – filosofia empirista da ciência –, Watson defendia a 

objetividade. Para tanto, estabeleceu a psicologia como ciência dedicada à investigação de 

comportamentos acessíveis, verificáveis e passíveis de controle. Além disso, o rigor da 

linguagem figurava como ponto fundamental das análises watsonianas (Penna, 2004).   

Para tornar possível esta psicologia, exclui do campo o mentalismo – atribuição à 

mente como agente causal –, e a metafísica – no sentido de entidades ou pulsões como 

agentes causais (Strapasson e Carrara, 2008). Watson defendia que a psicologia é uma ciência 

natural, que não necessita recorrer a termos e explicações mentalistas compartilhado por 

outros sistemas psicológicos (Strapasson, 2012). Desta maneira em (1913/2008) delimita que 

 

“A psicologia como o behaviorista a vê é um ramo experimental puramente objetivo 

das ciências naturais. Seu objetivo é a previsão e o controle do comportamento”. 

(p.289). 

 

Watson, inspirado pela produção de Ivan Pavlov sobre reflexos condicionados (Matos, 

1997), estabelece como problemas essenciais no behaviorismo a necessidade de se conhecer o 

estímulo para prever a resposta, e, conhecida a resposta, a identificação do estímulo (Penna, 

2004). O autor define que o comportamento – resposta que o organismo emite – é produto de 

um estímulo presente no ambiente, descrevendo esta relação pelo paradigma (S –> R).  

Watson enfatiza a necessidade de um método preciso, o qual produza dados objetivos 

e seja uniforme nos procedimentos experimentais, de tal maneira que restringe a investigação 

somente a comportamentos públicos dado que é passível à análise por um ou mais 
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observadores (Watson, 1913/2008). A esta necessidade de precisão – treino rigoroso nos 

procedimentos e análise e concordância dos observadores – o seu behaviorismo fica 

conhecido como behaviorismo metodológico (Matos, 1997). Watson (1929) defende que  

 

“limitemo-nos às coisas que podemos observar e formulemos leis que dizem 

respeito apenas às coisas observadas” (Watson, 1929 Apud Strapasson e Carrara, 

2008 p.3).  

 

Ao restringir o objeto de estudo da psicologia ao comportamento observável, Watson 

(1913/2008) acaba por descartar uma série de fenômenos que figuravam como centrais na 

tradição da psicologia vigente (e.g. eventos mentais).  De acordo com o autor, tal manobra se 

fazia necessária porque, na medida em que outro observador não teria acesso direto a estes, 

seria impossível alcançar o consenso entre os observadores (Matos, 1997).  

Segundo Strapasson e Carrara (2008), Watson assume que os comportamentos não 

observáveis existem, porém são impossíveis de tratamento científico dado os obstáculos 

impostos na análise dos mesmos. Da mesma maneira Matos (1997) afirma que  

 

“O behaviorista metodológico não nega a existência da mente, mas nega-lhe status 

científico ao afirmar que não podemos estudá-la pela sua inacessibilidade (pelo 

mesmo argumento, ele nega status científico às emoções, pensamento e demais 

eventos privados sem negá-los)”. (p.7).  

 

Conforme a proposta de Watson consistia em ignorar fenômenos como consciência, 

sentimentos e estados mentais, o behaviorismo metodológico tampouco os explicou e impediu 

a análise de comportamentos mais complexos. Ainda no século XX na década de 30, é 

promovida outra mudança na forma de se olhar o comportamento.  

Influenciado pelo livro “Behaviorism” de Watson, B.F. Skinner ingressa no estudo do 

comportamento, com propósito semelhante: construir uma análise científica do 

comportamento (Pessôa e Velasco, 2012).  Ao se debruçar sobre a investigação dos eventos 

que ocorrem no interior da pele, Skinner promove uma nova mudança no objeto de estudo da 

psicologia como um behaviorista a definiria.  
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3. A PROPOSTA BEHAVIORISTA (RADICAL) DE B.F. SKINNER 

 

Influenciado pelo comportamentalismo de John B. Watson, B.F.Skinner inicia sua 

caminhada na psicologia interessado pelo estudo do comportamento reflexo. A despeito das 

inúmeras diferenças que viriam a distinguir as propostas dos autores, Skinner compartilhava 

certas premissas com Watson, por exemplo, a compreensão da psicologia como a ciência 

responsável pelo estudo do comportamento.  

Skinner, rejeitando explicações meramente fisiológicas e assunções que 

internalizassem as causas do comportamento, por volta dos anos 1937, começa a delinear sua 

proposta epistemológica de Psicologia, cujo objeto inequívoco seria o “comportamento”1. 

(Micheletto, 2001; Sampaio, 2005) 

Edward Lee Thorndike, no final do século XIX, formaliza a chamada “Lei do Efeito”. 

Na ótica do autor, o aprendizado – o fortalecimento do comportamento - se dava a partir do 

efeito das consequências produzidas pelas ações. Uma vez que tais consequências 

produzissem prazer no organismo, a ação que as produziu seria estampada na mente do 

mesmo, e, portanto, seria repetida. Quando as ações produziam desprazer, o comportamento 

se enfraquecia (Millenson, 1969). 

Inspirado pelos experimentos e “curvas de aprendizagem” de Thorndike, Skinner 

chega à conclusão que aquilo que procede o comportamento de um organismo desempenha 

um papel mais importante do que aquilo que o precede – por exemplo, no paradigma S-R. A 

partir deste momento - no final da década de 30 - Skinner apresenta à psicologia o conceito de 

comportamento operante, definido como a relação entre organismo e ambiente, na qual 

respostas produzem consequências, que podem retroagir sobre organismo que a emitiu, 

modificando sua probabilidade de ocorrência futura (Pessôa e Velasco, 2012; Sampaio, 2005). 

Cabe salientar que segundo Skinner (1953/2003), o termo ambiente é definido como 

qualquer evento no universo capaz de modificar um organismo. Em contraposição à proposta 

watsoniana, a definição de comportamento segundo Skinner proporciona a investigação de 

relações comportamentais que ocorrem tanto no ambiente externo quanto no ambiente 

interno. 

 “Uma pequena parte do universo está contida dentro da pele de cada um de nós. 

Não há razão de ela dever ter uma condição física especial por estar situada dentro 

desses limites, e eventualmente haveremos de ter uma descrição completa dela, 

descrição que nos será fornecida pela Anatomia e pela Fisiologia (Skinner, 

1974/2006, p.23)” 

 

                                                           
1 Comportamento é entendido como uma relação entre o organismo e ambiente (Skinner, 1953/2003) 
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Como exemplificado pelo excerto original do autor, o behaviorismo de Skinner se 

diferencia do behaviorismo vigente proposto por Watson ao assumir os eventos privados2 

também como objetos passíveis de escrutínio da Psicologia.  Em 1945, na publicação 

“Análise Operacional dos Termos Psicológicos”, Skinner ratifica tal argumento e batiza o seu 

behaviorismo de “radical” – visto em contraposição ao “behaviorismo metodológico” de 

Watson.  

O termo “radical” consiste em negar radicalmente explicações metafísicas e atribuição 

de causa do comportamento a agentes internos/mentais, bem como aceitar estudar qualquer 

evento capaz de impactar o organismo (Matos, 1997). Skinner acreditava que o behaviorismo 

de Watson pecou ao restringir a atividade científica ao estudo de somente comportamentos 

públicos, tendo como critério de observação o consentimento entre dois ou mais 

observadores, bem como por excluir temas que até então eram centrais na psicologia, como 

emoções, sentimentos, pensamentos, etc. Para Skinner, os eventos privados podem ser 

acessíveis por meio da auto-observação, e, diferente de Watson, não compartilhou dos 

mesmos fundamentos ao acreditar que a psicologia não deveria possuir nenhum limite 

metodológico (Sério, 2005).  

Skinner (1974/2006) criticou as vertentes contemporâneas da psicologia que recorriam 

somente a eventos internos para explicar o comportamento, ignorando o papel do ambiente. O 

autor argumenta que o hábito de séculos de procurar dentro do organismo as causas, seja na 

cognição, sentimentos ou emoções, – uma vez que ocorrem simultaneamente, ou antes, da 

ação – apenas interferiu e limitou uma análise precisa do comportamento, dado que a 

investigação se encerra neste ponto.  

Skinner (1974/2006) esclarece ainda que a distinção entre privado e público de modo 

algum corresponde à dialética físico-mental. Para o autor, eventos privados possuem as 

mesmas características que os eventos públicos, isto é, são de natureza material, física, 

concreta, e, ainda que o único problema seja a acessibilidade, podem ser igualmente 

analisados por uma ciência do comportamento (Gangora e Abib, 2001). Diante disto Skinner 

(1945) afirma que 

“[...] minha dor de dente é tão física quanto minha máquina de escrever, embora não 

pública, e eu não vejo razão porque uma ciência objetiva e operacional não possa 

considerar os processos pelos quais um vocabulário descritivo de uma dor de dente é 

adquirido e mantido. (p.12)”. 

 

Desde a primeira publicação sobre a operacionalização dos termos psicológicos em 

1945, Skinner faz uma clara defesa dos eventos privados em uma ciência do comportamento 

                                                           
2 Eventos que ocorrem no interior da pele experienciados somente pelo ser que se comporta. 
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os abordando praticamente na maioria de suas obras. Para Skinner (1969), afirmar que uma 

ciência do comportamento considera os eventos privados é não negar sua existência, 

concluindo que “cada pessoa está em contato especial com uma pequena parte do universo 

contida dentro de sua própria pele”. (p.342) e enfatiza que é “particularmente importante que 

uma ciência do comportamento enfrente o problema da privacidade [...] A pele não é tão 

importante como limite” (p.342, 344). 

Ainda que seja preciso superar o problema da privacidade, Skinner (1974/2006) no 

que diz respeito ao aparato fisiológico, identifica os três sistemas nervosos através dos quais o 

indivíduo entra em contato com o mundo, qual seja, os Sistemas Nervosos (i) interoceptivo, 

(ii) proprioceptivo, e (iii) exteroceptivo. O primeiro diz respeito à parte visceral, e está 

relacionado a sensações que afetam emocionalmente como, por exemplo: “frio na barriga”, 

medo, raiva etc. O segundo é referente à parte do organismo que entra em contato com o 

mundo externo sendo o movimento dos músculos e dos esqueletos. Por fim, o último é 

pertinente às funções desempenhadas pelo o organismo como ver, ouvir, degustar, cheirar e 

sentir.  

Para Skinner (1945), o mundo privado somente passa a ser diferenciado para o 

indivíduo quando há uma sociedade que impõe meios que os ensinem a discriminar estes 

eventos. A sociedade ou uma comunidade verbal – integrantes de uma mesma cultura que 

possui em comum um mesmo repertório verbal –, na tentativa de superar as barreiras da 

privacidade, arranja e mantém relações sócio-verbais que auxiliam no contato com o mundo 

privado do outro. Esta relação se mostra de extrema dependência, pois sem uma comunidade 

verbal o indivíduo não aprende a falar de si mesmo (Tourinho, Teixeira e Maciel, 2000).  
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4. A ABORDAGEM OPERANTE DOS TERMOS PSICOLÓGICOS 

 

A publicação de 1945 se mostrou como um marco na proposta behaviorista radical ao 

apresentar pela primeira vez a análise comportamental de temas centrais da psicologia e que 

foram negligenciados no behaviorismo metodológico de Watson. Skinner (1974/2006) afirma 

que 

“[...]uma ciência do comportamento deve considerar o lugar dos eventos privados 

como coisas físicas e, como fazê-lo proporciona uma descrição alternativa da vida 

mental. A questão, então é: o que há dentro da pele, e como sabemos a respeito? A 

resposta constitui; a meu ver, o cerne do behaviorismo radica” (p.180).  

 

Ao se debruçar na questão de como é possível conhecer o mundo sob a pele, Skinner 

(1945) apresenta ao leitor a sua visão acerca de como os indivíduos aprendem a falar de si 

mesmos (e.g. descrever sentimentos, emoções, tendências comportamentais). Para o autor o 

indivíduo tem seu repertório instalado e mantido por membros de uma comunidade que 

compartilham um treino verbal. Enquanto seres sociais, a prática de falar daquilo que se sente 

é extremamente importante para a comunidade verbal, pois oferece ao interlocutor pistas 

importantes acerca do comportamento do próprio falante (e.g. ao descrever um quadro febril, 

o ouvinte pode providenciar as condições necessárias para os cuidados do falante). O autor 

sugere que o ato de reagir ao próprio comportamento é produto de ordem social. 

Ao concentrar sua discussão em como o indivíduo adquire este repertório, Skinner 

(1945) aponta que “cada falante possui um pequeno, mas importante, mundo privado de 

estímulos” (p.4) de tal modo que esta privacidade em si, acarreta dois problemas para um 

treino adequado. O primeiro consiste em inferir o que se passa sob a pele do indivíduo, uma 

vez que diferentemente de um acontecimento público não há como indicar qual o estímulo 

controlador da resposta pública. Para a comunidade verbal se torna limitada prática de 

promover um repertório auto descritivo preciso, visto que suas ações se baseiam em 

observações do evento público para a condição privada e inferências. 

O segundo ponto abordado por Skinner (1945) consiste em analisar os meios através 

dos quais a comunidade estabelece contato com determinado evento que ocorre no interior da 

pele, bem como o indivíduo aprende a responder a seu mundo privado. De acordo com o 

autor, existem ao menos quatro formas através das quais este treino de estabelecer contato 

com eventos privados, são elas: 1) estímulo público correlato, 2) resposta colateral correlata, 

3) “regressão” de comportamento público a nível encoberto, e 4) generalização. Na medida 
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em que a comunidade age com base em inferências da condição pública para a privada, em 

todos os procedimentos há possibilidades de falhas.  

A primeira consiste em estímulos exteroceptivos correlatos aos estímulos privados de 

maneira que o reforçamento feito pela comunidade se torne contingente a resposta verbal do 

indivíduo. Por exemplo: uma criança ao cair da bicicleta arranha o braço. Seus pais ao verem 

o machucado (estímulo exteroceptivo) perguntam “Está doendo?” A criança ao passar por 

situações parecidas, aprende a dizer que “está doendo” quando em contato com estímulos 

privados que se apresentam de modo semelhante àqueles que estavam presentes na condição 

do arranhão no braço.  

A segunda estratégia consiste em respostas colaterais públicas que acompanham a 

ocorrência de estímulos privados. Dado o exemplo da criança que caiu ao andar de bicicleta, a 

mesma, após a queda, pode segurar o braço dolorido. Os pais vendo tal situação inferem que a 

queda deve ter provocado dor e perguntam “Está doendo?”. A segunda estratégia apresentada 

por Skinner (1945) se assemelha à primeira, não obstante, na segunda, a comunidade verbal 

da criança infere e nomeia os eventos privados (dor) com base na resposta colateral 

subsequente à queda (segurar o braço). 

Na estratégia 3, Skinner (1945) propõe que o indivíduo aprende a tatear eventos 

privados a partir de descrições do próprio comportamento. Por exemplo, ao sair da faculdade 

depois de um dia inteiro de trabalho duro a pessoa diz “Eu comeria um boi agora!” a 

comunidade verbal consequência esta fala com: “Você, então, está com fome”. Ainda neste, 

Skinner (1945) explica que determinados comportamentos abertos (públicos) podem diminuir 

de magnitude até ficarem encobertos (privados). Por exemplo, uma leitura em voz alta pode 

retrair a nível privado.  

Por fim, a última estratégia sugerida por Skinner consiste no uso de metáforas e 

metonímias para descrições de comportamentos. O indivíduo identifica que certas 

propriedades do estímulo privado são parecidas com a estimulação externa, de modo que tais 

propriedades semelhantes são transferidas ao repertório verbal do indivíduo. Por exemplo: 

“Estou sentindo formigamento nos pés”, ou ainda quando se diz “parece que vou explodir a 

qualquer momento”.   

Skinner (1945) ressalta que nenhuma das estratégias discutidas acima permite precisão 

igual a descrições de eventos públicos. Na primeira e segunda estratégia os estímulos e a 

respostas correlatas podem ocorrer de forma errônea, os estímulos da terceira estratégias são 

de alcance limitado e o uso de metáforas e metonímias da última estratégia são certamente 



14 
 

 

imprecisos. O autor ainda declara que em decorrência disto o treino arranjado pela 

comunidade é deficiente o suficiente para a operacionalização dos termos psicológicos.  

A proposta da psicologia que vinha sendo construída até então – qual seja, a ciência 

responsável por investigar o conteúdo da consciência e propiciar que o indivíduo “conhecesse 

a si mesmo” - na pena de Skinner (1945), é esfacelada.  

 

“A hipótese é equivalente a dizer que somente porque o comportamento do 

indivíduo é importante para a sociedade por sua vez o torna importante para o 

indivíduo”. (Skinner, 1945, p.9) 

 

 

Como exposto, para o autor, a “consciência de si”, ou autoconhecimento, é produto 

das interações do organismo com seu ambiente social. Uma vez que tais interações são 

passíveis de falhas inerentes à privacidade dos eventos sob a pele, seu produto – a consciência 

de si – também o é.  
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5. O CONTATO COM EVENTOS PRIVADOS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

Em 1987, B.F.Skinner contribuiu mais uma vez para a comunidade científica ao 

publicar o texto “O que há de errado com a vida cotidiana no mundo ocidental? ”. Neste texto, 

o autor argumenta que mesmo com inúmeros eventos inseridos na sociedade ocidental 

capazes de propiciar prazer, as pessoas se encontram infelizes, e estão desta maneira, pois 

“Não estão desfrutando suas vidas. Não gostam daquilo que fazem; não fazem aquilo de que 

gostam” (p.1).  

Segundo Skinner (1987) desde o princípio da humanidade, os indivíduos têm 

encontrado formas de se livrar de consequências aversivas. Na contemporaneidade isto se 

reflete nas tendências culturais que ditam a busca de prazeres que proporcionem ao indivíduo 

bem-estar, alegria e conforto e, ao mesmo tempo o afastem de quaisquer situações que 

envolvam desprazeres. Para Skinner (1987) a sociedade reforça apenas comportamentos que 

produzam contato com consequências reforçadoras (e que produzam prazer). Em virtude de 

tal prática, por vezes, o indivíduo se torna “refém” de um restrito feixe de comportamento, e 

acaba por não agir sobre o mundo, tendendo assim ao estreitamento de seu repertório.  

 

“O Ocidente é especialmente rico em coisas que chamamos de interessantes, 

bonitas, deliciosas, divertidas e excitantes. Essas coisas tornam a vida cotidiana mais 

reforçadora, mas reforçam pouco mais do que o comportamento que coloca a pessoa 

em contato com elas. Imagens bonitas reforçam olhar para elas; comidas deliciosas 

reforçam comê-las; atuações divertidas e jogos excitantes reforçam assistir a eles; e 

livros interessantes reforçam lê-los - mas nada mais é feito”. (Skinner, 1987, p.6) 

 

No âmbito destas práticas que influenciam o comportamento humano, o socialmente 

aceito se mostra como tudo aquilo que seja capaz de alcançar o prazer, e assim mantenha e 

conserve o bem-estar do indivíduo, tal como o livre de quaisquer eventos que possam causem 

dor. O considerado normal, portanto, é o sentir-se bem.  No ramo da psicopatologia e da 

medicina o termo normalidade é bastante controverso. Dentre os diversos critérios de 

normalidade, o que se destaca é a normalidade como ausência de doença. Nesta definição, 

somente é visto como saúde, a ausência de sintomas, sinais ou de doenças (Dalgalarrondo, 

2008). 

Alguns autores que estão de acordo com a proposta behaviorista radical, por exemplo, 

Vilas Boas, Banaco e Borges (2012), fazem críticas a esta cultura pautada no modelo médico 

que categorizam comportamentos entre normal ou patológico. Para eles, esta distinção entre 

normal ou anormal é um resquício de uma prática oriunda da idade média que atribuía causas 
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do comportamento à agentes internos ou a entidades metafisicas. Estas afirmações diferem da 

proposta analítico comportamental que por sua vez defende as premissas do monismo, do 

fisicalismo e da multicausalidade do comportamento. 

Outro fator apresentado por Vilas Boas, Banaco e Borges (2012) como pertinente para 

esta distinção entre normal ou patológico, é o modelo estatístico. Tal paradigma apregoa que 

aquilo que é mais frequentemente observado em determinado grupo é considerado “normal”. 

Os aspectos que diferem daquilo que foi observado são vistos como fora da “curva normal”, 

ou seja, anormal. Critérios entre perfeição/imperfeição, bom/ruim, normal/anormal dão 

margem ao estabelecimento de um modelo segregacionista em que o mundo é feito para 

aqueles que possuem as características consideradas adequadas ou socialmente aceitas 

(estatisticamente prevalentes). Este modelo de comparações também difere da proposta 

behaviorista radical, que se interessa pelos efeitos das mudanças ambientais no 

comportamento humano.   

Banaco, Zamignani e Meyer (2010) também fazem uma dura crítica aos manuais 

diagnósticos (e.g. Catálogo Internacional de Doenças - CID e o Manual Estatístico 

Diagnóstico - DSM). De acordo com os autores, apesar de conhecerem os já descritos 

problemas decorrentes do “paradigma da normalidade”, médicos, psicólogos e tantos outros 

profissionais ainda hoje pautam nele suas práticas. Termos como, anormal, transtornos, 

diagnóstico, não são relevantes para a análise do comportamento, uma vez que se acredita que 

 

“os padrões de comportamento de um indivíduo decorrem do entrelaçamento dos 

processos de variação e seleção nos seus três níveis – filogenético, ontogenético e 

cultural – a análise do comportamento não compreende nenhuma forma de 

comportamento como “psicopatológico”, “desadaptativo” ou “anormal.” (Vilas 

Boas, Banaco e Borges, 2012, p.99) 

 

Sendo o comportamento sensível a fatores do ambiente social no qual o indivíduo que 

se comporta está inserido, a cultura como terceiro nível de seleção, se mostra como um 

importante mecanismo promotor de comportamentos. As práticas culturais atuais definem por 

meio de contextos sócios verbais quais tipos de comportamentos são considerados 

apropriados, aqueles que produzem bem-estar, e/ou afastamento e intolerância a eventos 

desprazerosos. Hayes e Gifford (1997) apontam como esse controle verbal promovido pela 

cultura amplia e gera grande impacto no comportamento dos indivíduos.  

Como aponta Skinner (1957/1978), a maior parte do tempo o indivíduo age 

indiretamente no mundo, isto é, altera o ambiente a partir do efeito do comportamento verbal. 

Apenas a partir dos estudos na área sobre equivalência de estímulos liderados por Sidman 
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(1971), e mais tarde com a eclosão dos estudos baseados na Teoria dos Quadros Relacionais 

(RFT) a análise do comportamento conseguiu dimensionar (e produzir dados empíricos 

substanciais) as palavras de Skinner (1957/1978). 

Os campos de pesquisa supracitados acabaram por desvendar grandes parcelas do 

encantamento produzido pelos fenômenos típicos da linguagem. Os autores identificaram que, 

a partir de um treino adequado – a discussão deste tema foge ao escopo do presente texto, 

todavia, o leitor interessado pode dirigir-se à Boavista (2015) para contato com o mesmo – os 

humanos são capazes de se comportar simbolicamente. Ou seja, respondem à certos estímulos 

(e.g. uma placa – o desenho de um dedo sobreposto ao lábio de uma pessoa) como se 

estivessem diante de outros (e.g. as instruções de alguém – “neste local você não deve falar”).  

De modo semelhante, os estudos em RFT e equivalência de estímulos demonstraram 

como as palavras podem ganhar o poder de influenciar (controlar) o comportamento dos 

indivíduos (Hayes et al., 2006). Deste modo, sensações, sentimentos, motivações, memórias, 

experiências privadas de modo geral, podem ser deflagradas apenas a partir da exposição a 

um conjunto de símbolos (e.g. uma poesia, uma letra de música, um som, etc.). 

Hayes et al. (1996) consideram que o somatório dos fatores aqui descritos dá margem 

à ocorrência de um fenômeno comportamental de grande impacto na sociedade 

contemporânea. Para os autores, (1) uma vez que a cultura pressiona indivíduos a se livrarem 

de experiências marcadas por desprazer, e como evidenciado pelas linhas de pesquisa em 

comportamento simbólico, (2) tais experiências podem ocorrer sob a pele dos indivíduos, não 

seria absurdo imaginar indivíduos comportando-se de modo a tentar alterar aquilo que se 

experimenta privadamente (pensamentos, sentimentos, etc.). 

A este fenômeno Hayes et al. (1996) deram a alcunha de esquiva experencial. Na letra 

dos autores é 

“um fenômeno que ocorre quando a pessoa não está disposta a permanecer em 

contato com uma experiência particular privada (e.g., sensações corporais, emoções, 

pensamentos, memorias e predisposições comportamentais) e age para alterar a 

forma ou frequência destes eventos e os contextos que as ocasionam”. (p.1154) 

  

Este fenômeno pode ser observado em suas duas formas principais: como supressão ou 

fuga, e como esquiva de contextos promotores de contato com estimulação privada com 

função aversiva. A primeira, é a tentativa de controlar ou eliminar o evento privado aversivo, 

e a segunda é a tentativa de alterar o contexto antecedente no qual a aparição do evento 

privado sentido como aversivo é provável (Hayes e Strosahl, 2004).  

Desde a primeira publicação de Hayes et. al (1996) a esquiva experiencial passou a 

constar em diversas pesquisas e com isso sua definição original passou por algumas 



18 
 

 

mudanças. Boavista (2013) ao fazer uma investigação conceitual analisou que muitas das 

definições que circulam pela comunidade cientifica se afastam dos conceitos analítico 

comportamentais pelo o uso dos termos de nível médio (recursos de linguagem com o intuito 

de aproximar o leitor leigo do conhecimento científico). 
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6. O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Como apresentado, a história da psicologia foi marcada por uma série de 

transformações epistemológicas. Inicialmente, o estudo da estrutura da consciência a partir da 

instrospecção treinada de Wundt caracterizou o objetivo da disciplina recém tornada 

independente da filosofia e da fisiologia. 

Paralelamente, William James e a escola funcionalista propuseram a observação das 

transformações do conteúdo consciente e a identificação de sua função enquanto definidores 

da psicologia. Em 1913, John B. Watson alcança visibilidade a partir da defesa de uma 

psicologia eminentemente empirista na qual psicólogos abandonariam objetos que não fossem 

passíveis de escrutínio público. 

B.F. Skinner desenvolve a partir de 1945 uma nova proposta para psicologia na qual 

os fenômenos seriam compreendidos a partir da perspectiva das relações entre eventos 

ambientais e seus impactos no organismo que se comporta. Para o autor, apoiar uma ciência 

na identificação de eventos privados (autoconhecimento) seria como assinar seu próprio 

atestado de óbito. Uma vez que apenas a partir do contato social se desenvolve o repertório de 

“conhecer a si mesmo”, a autoconsciência nada mais é do que a reprodução da consciência 

que a comunidade verbal tem do outro. 

Atrelada à tal discussão está a identificação de uma cultura pautada no paradigma da 

“normalidade saudável”. Ou seja, há, segundo Skinner (1987), uma ode ao bem-estar e 

afastamento de tudo aquilo que foge à tal condição. Ainda que questionado por diversos 

autores tal modelo segue prevalente na atuação dos profissionais de saúde. 

Esforços recentes da análise do comportamento identificaram que a linguagem tem 

papel fundamental nas experiências vividas sob a pele. Símbolos (e.g. palavras, desenhos, 

imagens) podem influenciar o comportamento dos organismos de modo a produzir justamente 

aquilo que se tenta escapar quase que continuamente – o mal-estar. Não raro, indivíduos se 

empenham em comportamentos que têm como função a eliminação de tais experiências 

privadas, o que foi chamado por Hayes et al. (1996) de esquiva experiencial. 

A presente pesquisa se propõe a investigar o efeito de duas músicas sobre o 

comportamento dos participantes. Uma delas será pareada à palavra “satisfação” e a outra à 

palavra “sofrimento”. Será quantificado o número de participantes que, como previsto pelo 

paradigma da esquiva experiencial, evitam contato com a música capaz de induzir as 

condições privadas atreladas à palavra “sofrimento”. 
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Ademais, serão investigadas qualitativamente questões como (a) a nomeação dos 

eventos privados atrelados à cada uma das condições apresentadas, (b) a descrição destes 

eventos privados. 

Segundo Skinner (1989/2006) “Como as pessoas se sentem é frequentemente tão 

importante quanto o que elas fazem” (p.13). Neste sentido, mostra-se de fundamental 

importância para a psicologia compreender a esquiva experiencial e suas implicações nos 

contextos em que se apresentam, sobretudo no ambiente terapêutico, pois, assim como cita 

Dutra (2010), se livrar daquilo que causa sofrimento é um dos inúmeros motivos que fazem as 

pessoas procurarem ajuda psicoterápica. Deste modo, a pesquisa é eficaz em alertar os 

profissionais e estudantes presentes na comunidade científica e acadêmica sobre um 

fenômeno, como consta na literatura, tão presente na sociedade contemporânea.  
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7. MÉTODO 

7.1 Participantes  

 

Fase Pré-Coleta: Participarão desta primeira etapa da coleta vinte pessoas (dez 

homens e dez mulheres) entre dezoito e vinte três anos. A participação dos indivíduos estará 

condicionada à assinatura do termo de consentimento livre esclarecido (TCLE – APÊNDICE 

A) e da manifestação informal de aptidão perceptosensorial para a tarefa.  

Fase experimental: Participarão desta primeira etapa da coleta quarenta pessoas (vinte 

homens e vinte mulheres) entre dezoito e vinte três anos. A participação dos indivíduos estará 

condicionada à assinatura do termo de consentimento livre esclarecido (TCLE – APÊNDICE 

B) e da manifestação de aptidão perceptosensorial para a tarefa. 

 

7.2 Equipamentos e materiais 

 

Os equipamentos e materiais que serão utilizados durante o procedimento podem ser 

divididos em duas categorias: material para anotação das respostas dos participantes e 

equipamentos eletrônicos. No que se refere ao material de anotação serão usados: 

a. Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul da marca Bic; 

b. Folha de registro utilizada durante o procedimento (APÊNDICE C). 

 

Serão utilizados os seguintes equipamentos eletrônicos: 

a. O aplicativo Google Play Music para execução das músicas. 

 

   As seguintes músicas serão apresentadas aos participantes durante a fase pré-coleta: 

a. Frédéric François Chopin – “Marcha Fúnebre”;        

b. Yann Tiersen – Summer 78; 

c. Erik Satie – Jazzopedie; 

d. Johnny Cash – Hurt (Intrumental); 

e. Jorge Méndez – Cold; 

f. Pharrell Williams – Happy (Instrumental); 

g. PSY – Gangnam Style (Instrumental); 

h. Imagine Dragons – Underdog (Instrumental); 

i. Black Eyed Peas – I got a felling (Instrumental); 

j. Justin Timberlake – Can’t stop the feeling (Instrumental). 

https://www.google.com.br/search?q=Yann+Tiersen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyi8-zTKsoVuLUz9U3MC6qzC7WUspOttLPLS3OTNYvSk3OL0rJzEuPT84pLS5JLbJKLCrJLC4BAO6xpahAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjaiKqjt_TZAhUCDJAKHQKCCfsQmxMIMCgBMAI
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7.3 7.3 LOCAL  

 

A pesquisa será realizada em uma sala experimental providenciada pela instituição.  

 

7.4 PROCEDIMENTO  

7.4.1    Procedimento de coleta 

7.4.1.2 Fase Pré Coleta  

 

a. Os participantes (amostra por conveniência) serão convidados a ler e assinar o 

TCLE (ANEXO A); 

b. Cada um dos vinte selecionados irá, individualmente, entrar na sala 

experimental e se acomodar na cadeira diante do experimentador; 

c. Uma vez acomodados e suas potenciais dúvidas sanadas, o experimentador 

dará o comando de início do procedimento experimental e solicitará que o participante 

atente para a música que será apresentada por 30 segundos; 

d. Ao final da apresentação o experimentador solicitará que o participante 

classifique a música ouvida entre “Satisfação” ou “Sofrimento”; 

e. Ainda que o participante manifeste dúvidas ou discorde das categorias, ele será 

convidado a optar por uma delas. 

f. O procedimento será repetido com as 4 músicas selecionadas. A música com 

maior número de classificações “Sofrimento” será selecionada para a fase 

experimental, e doravante será intitulada “Música A”. A música com maior número de 

classificações “Satisfação” também será selecionada para a fase experimental, e 

doravante será intitulada “Música B”. 
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  7.4.1.3 Fase Experimental  

 

a. Os quarentas participantes serão separados em dois grupos de vinte pessoas. 

Para o “Grupo 1” será apresentado a ordem (“Música X”, “Música A” e “Música B”). 

Para o “Grupo 2” será apresentado a ordem (“Música X”, “Música B” e “Música A”).  

b. Os participantes serão convidados a ler e assinar o TCLE (ANEXO A);  

c. Cada um dos quarenta selecionados irá, individualmente, entrar na sala 

experimental e se acomodar na cadeira diante do experimentador; 

d. Uma vez acomodados e suas potenciais dúvidas sanadas, o experimentador 

dará o comando de início do procedimento experimental e solicitará que o participante 

atente para a música que será apresentada por 30 segundos; 

e. O experimentador apresentará a “Música X” por 30 segundos e ao final da 

reprodução fará duas perguntas ao participante: 

a) “Como você está se sentindo agora depois de ouvir este trecho? 

b) “O que você sente no seu corpo para nomear deste jeito? 

f. Esta primeira fase do experimento tem como objetivo atentar os participantes 

aos próximos procedimentos que serão apresentados e, assim evitar possíveis 

enviesamentos de dados.  

g. O experimentador apresentará a “Música A” por 30 segundos e ao final da 

reprodução fará as seguintes perguntas ao participante: 

a) “Como você está se sentindo agora depois de ouvir este trecho? 

b) “O que você sente no seu corpo para nomear deste jeito? 

c) “Entre as placas com as palavras “Satisfação” e “Sofrimento” escolha uma que 

represente o que sente.  

d) “Você gostaria de ouvir este trecho por mais 20 segundos?” 

h. O procedimento será repetido com a “Música B”. 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

7.4.1.4 Procedimento de análise  

  

a. A análise de dados se seguirá do seguinte modo: 

b. O relato de cada participante será transcrito integralmente;  

c. Será analisada a nomeação dos eventos privados de cada participante; 

d. Será comparada a nomeação dos eventos privados dos participantes; 

e. Será analisada a frequência de escolhas dos trechos da “Música A” ou “Música 

B”.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

 

 

Eu, _____________________________________________________, declaro que fui instruído a 

avaliar as músicas, de acordo com a minha percepção, pertinentes ao procedimento de 

pesquisa, e afirmo não sofrer de qualquer quadro patológico que inviabilize e afete a minha 

audição.   

 

 

São Paulo, ____ de ____________________de 2018. 

 

 

 

         Assinatura do participante 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Gostaria de convidá-lo a participar da pesquisa de iniciação científica “Esquiva 

Experiencial: Uma investigação experimental do efeito de músicas no comportamento e relato 

de eventos privados” elaborada por uma aluna do curso de graduação em Psicologia da 

Universidade Paulista. As tarefas realizadas durante o procedimento ocorrerão em um período 

breve sem nenhuma intenção de causar danos físicos ou psicológicos.  

 O objetivo da pesquisa consiste em investigar o efeito de músicas que foram 

selecionadas e classificadas como “satisfação” e “sofrimento”, no comportamento dos 

participantes.  

 Após o início da tarefa você terá liberdade para perguntar quaisquer dúvidas que 

surjam, como a desistência da realização da pesquisa sem nenhuma penalidade ou prejuízo. 

As informações fornecidas por você e pelos demais participantes serão analisadas em 

conjunto, e será garantido a privacidade e o sigilo de todas as suas informações fornecidas 

durante este processo.  

 Mesmo não havendo qualquer benefício específico em participar, tecnicamente você 

estará contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. Desde já agradeço sua participação! 

Consinto em participar desta pesquisa:                                 

 

São Paulo, ____ de ____________________de 2018. 

                                                                      

 

Nome do participante: ________________________________ 

 

 

 

 

Assinatura do participante: ______________________________ 
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APÊNDICE C - FOLHA DE REGISTRO 

 

1. “Como você está se sentindo agora depois de ouvir este trecho?” 

 

 

 

 

 

 

2. “O que você sente no seu corpo para nomear deste jeito?” 

 

 

 

 

 

 

3. “Entre as placas com as palavras “Satisfação” e “Sofrimento” escolha uma que 

represente o que sente.” 

 

Satisfação Sofrimento 

  

 

 

4. “Você gostaria de ouvir este trecho por mais 20 segundos?” 

 

Sim Não 

  

 

 

 

 

 

 

   


