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Resumo: Este trabalho objetiva analisar as bases filosóficas e políticas da noção de contracontrole na ciência do 

comportamento, assim como os efeitos potenciais de suas diferentes formas, como possibilidade concreta para a 

transformação social. Para efetivar este estudo realizou-se uma pesquisa teórica, de natureza bibliográfica, 

fundamentada nos aportes epistemológicos de Skinner (2003, 2006, 2014) e de Holland (1974, 1978, 2016). Pode-se 

depreender deste estudo que nas contradições do próprio sistema estratificado exercido pelo domínio Imperialista, é 

possível encontrar as contingências imprescindíveis para a luta dos oprimidos, afinal não somente “um governo não se 

fortalece pela excessiva exploração do povo” (Skinner, 2003, p. 379), como também o controle coercitivo extremo pode 

incitar a criação de uma sociedade não-opressora e forjar “a necessária mudança revolucionária do homem” (Holland, 

1978, p. 74). 
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1. Introdução 

 

Os princípios comportamentais desenvolvidos e sistematizados por uma filosofia e ciência 

do comportamento humano poderiam ser apropriados pelos revolucionários, ou seja, pelos 

indivíduos empenhados na construção de uma sociedade justa e não-opressora? (Holland, 1974). 

Esta questão proeminente presente no texto antológico de cunho contestador de James G. Holland, 

intitulado originalmente como: Are behavioral principles for revolutionaries? (Holland, 1974), é o 

mote no qual origina-se este trabalho. 

Seguindo as preleções de Holland (1974, 1978, 2016) e de Skinner (2003, 2006, 2014) nota- 

se que, se por um lado, diversas críticas são tecidas no âmbito dos círculos acadêmicos pelos 

intelectuais contemporâneos que imputam ao behaviorismo radical o papel de servir unicamente às 

agências governamentais e aos interesses das elites econômicas, de tal forma que a referida 

abordagem adquira o estereótipo de uma “filosofia do controle social, reacionária e 

antidemocrática” (Santos, Garbelotti e Lopes, 2016), por outro lado, segundo Holland (1974), há a 

possibilidade de a ciência do comportamento desempenhar um papel político, cujo engajamento 

estaria voltado para a transformação social, na qual a noção de contracontrole possuiria importância 
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capital. 

A partir destas considerações, o presente trabalho objetiva analisar as bases filosóficas e 

políticas da noção de contracontrole na ciência do comportamento, assim como os efeitos 

potenciais de suas diferentes formas, como possibilidade concreta para a transformação social. 

Para efetivar este estudo realizou-se uma pesquisa teórica, de natureza bibliográfica, 

fundamentada nos aportes epistemológicos de Skinner (2003, 2006, 2014) e de Holland (1974, 

1978, 2016). 

Para delimitar este estudo empreendeu-se uma pesquisa na base de dados de três principais 

periódicos científicos nacionais especializados em análise do comportamento: Revista Brasileira de 

Terapia Comportamental e Cognitiva, da Universidade de São Paulo; Revista Brasileira de Análise 

do Comportamento, da Universidade Federal do Pará; e Revista Perspectivas em Análise do 

Comportamento, do Núcleo Paradigma do Centro de Ciências do Comportamento. Além disso, 

pesquisou-se os artigos das Coleções: “Sobre Comportamento e Cognição”, volumes 1 a 27, e 

“Comportamento em Foco”, volumes 1 a 4. 

Ao refinar a pesquisa, fez-se uso de palavras-chave como: controle social e contracontrole. 

No primeiro periódico mencionado, ao fazer uso da palavra controle social, a busca retornou com 

16 artigos e em relação à palavra contracontrole a busca mostrou apenas 2 produções. Já no 

segundo periódico citado, ao utilizar a palavra controle social a pesquisa exibiu somente 1 artigo e 

ao empregar a palavra contracontrole a busca não mostrou nenhum resultado. Por último, o terceiro 

periódico consultado, tanto em relação a palavra controle social, como a palavra contracontrole, a 

pesquisa não exibiu nenhum resultado. No que diz respeito às duas Coleções consultadas, somente a 

inserção da palavra-chave contracontrole retornou com 1 resultado. Procedeu-se, então, a leitura 

dos artigos encontrados, além das obras de Skinner (2003, 2006, 2014) e de Holland (1974, 1978, 

2016), realizando análises com base no objeto de pesquisa delimitado no presente trabalho. 

A partir destas considerações, o trabalho aborda primeiramente os fundamentos filosóficos 

do behaviorismo radical, no intuito de compreender os avanços e as lacunas da referida abordagem. 

Na sequência, discorre sobre o controle social e as principais agências controladoras, com ênfase no 

poder do governo. E, por último, analisa o conceito de contracontrole, sublinhando que a luta pelos 

“direitos humanos, como justiça, liberdade e segurança” (Skinner, 2003, p. 381), não apenas 

constitui recurso para explicá-lo, como também estabelece modos de representar determinados 

efeitos reforçadores para a almejada transformação de uma sociedade desigualmente 

institucionalizada. 

Nesta direção, pode-se depreender deste estudo que nas contradições do próprio sistema 

estratificado exercido pelo domínio Imperialista, é possível encontrar as contingências 



 
 

imprescindíveis para a luta dos oprimidos, afinal não somente “um governo não se fortalece pela 

excessiva exploração do povo” (Skinner, 2003, p. 379), como também o controle coercitivo 

extremo pode gerar “comportamentos da parte do controlado sob a forma de fuga, resistência 

passiva ou revolta” (Skinner, p. 379). Neste ínterim, a propalação extensa dos métodos para a 

análise das contingências de controle às classes trabalhadoras e aos indivíduos que vivem em 

situação de miséria extrema, pode incitar a criação de uma sociedade não-opressora e forjar “a 

necessária mudança revolucionária do homem” (Holland, 1978, p. 74). 

 
2. Fundamentos Filosóficos do Behaviorismo Radical 

 
 

O behaviorismo radical tece reflexões filosóficas a respeito da psicologia comportamental e 

de sua metodologia científica, problematizando aspectos sócio-históricos muito presentes no 

desenvolvimento do intelectualismo moderno. 

O entusiasmo com uma sociedade aliada à ciência impulsionou Skinner a descrever uma 

utopia um tanto positivista (Skinner, 2005), ânimo este muito comum desde as Revoluções 

Iluministas. 

Convém mencionar que, se por um lado, estes ideais refletem a intensidade ‘juvenil’ da 

expansão de novos paradigmas, por outro, nota-se a potencialidade cega dessa sociedade 

‘iluminada’. 

Os pensadores iluministas traziam a ciência, como ponto de luz em meio à escuridão da 

inconsistência fenomênica, restringindo-a a uma linguagem descritiva (ou explicativa) privilegiada 

da realidade e, justamente por isso, condicionada a determinada práxis, resquício do racionalismo 

que conduzia a busca pelas causas desde a metafísica clássica. 

Nesta perspectiva, a ciência, desde então, buscou libertar-se das amarras ontológicas de 

explicação da realidade, distanciando-se da essência do homem e voltando-se para a observação do 

objeto, assim como para as relações e as sensações que esta observação suscitava. 

Em outros termos, não era tão importante para a ciência comportamental que se forjava na 

época as reflexões acerca de um objeto em si e de sua natureza, mas o modo como um objeto 

externo provocava afetos e as implicações destes afetos no indivíduo. 

Por conseguinte, o cientista comportamental estava tanto em função do externo quanto o 

externo estava à disposição reflexiva do cientista, de tal modo que pudesse elucidar uma 

compreensão epistemológica espaço-temporal do indivíduo, apropriando-se da noção cultural para 

pensar o mundo de forma mais objetiva. 

As influências no que dizem respeito à preocupação com o critério científico percorreram 



 
 

toda a teoria de Skinner, desde o anarquismo epistemológico proposto por Feyerabend (1993) até a 

denúncia do problema geral que envolvia a metodologia da ciência que guiava as investigações 

sobre os fenômenos comportamentais de Mach (Duhem, 1996). 

Outrora voltado para a literatura, Skinner se deparou com as preocupações epistemológicas 

de Russell em relação ao behaviorismo de Watson, entrando em contato com as noções 

evolucionistas e os enunciados biológicos que descreviam o comportamento como mecanismo 

adaptativo das espécies, a psicologia do comportamento e os condicionamentos reflexos de Pavlov 

(Batista, 2007). Esses teóricos (Pavlov e Watson) se preocupavam com a potência científica da 

psicologia, buscando legitimá-la enquanto tal e restringindo seu objeto a um empírico passível de 

reproduzir dados cumulativos e controláveis, abandonando a relevância da mente humana nesse 

processo e cedendo ao “ranço mentalista” da época (Batista, 2007, p. 9). 

Todavia, emprestando a epistemologia de Russell e Mach, os quais discordavam do 

behaviorismo metodológico quanto a importância da introspecção no processo de conhecer, Skinner 

(2003) procurou desenvolver um empirismo epistêmico que pudesse apreender tanto as 

considerações fisiológicas da psicologia comportamental quanto a relevância do mundo 

introspectivo do homem. Evidenciou-se, assim, o microcosmo humano constituído de fatores tanto 

ambientais, quanto individuais e culturais. 

Além da apresentação do movimento behaviorista e de sua rica discussão epistemológica 

feitas por Russel à Skinner; e, além do modelo explicativo baseado na análise funcional extraído de 

Mach e da convicção de que a Epistemologia deveria basear-se nas ciências empíricas, as 

proposições de Skinner também receberam influência do mecanismo da seleção por consequências 

de Darwin. 

Nesta direção, Skinner (1981) fez uso de um modelo para explicar a formação e a 

manutenção do comportamento dos indivíduos, assim como a evolução natural: 

 
O comportamento humano é o produto conjunto de (i) contingências de sobrevivência 

responsáveis pela seleção natural das espécies e (ii) contingências do reforço responsáveis 

pelos repertórios adquiridos por seus membros, inclusive (iii) as contingências especiais 

mantidas por um ambiente social evolutivo. Naturalmente, em última instância, todos são 

uma questão de seleção natural, uma vez que o condicionamento operante é um processo 

evolutivo, do qual as práticas culturais são aplicações especiais (Skinner, 1981, p. 502). 

 

Em cada um dos níveis mencionados por Skinner (1981), os processos de variação e seleção 

são explicados por um campo científico específico, respectivamente, a Biologia, a Psicologia e a 

Antropologia. O condicionamento operante, proposto por Skinner (2011), pertenceria ao segundo 



 
 

nível constituindo, desde modo, um tipo especial de seleção por consequências. 

De acordo com Skinner (1981), o condicionamento operante apresentava resquícios 

darwinistas, uma vez que para ele as noções de seleção natural forneceriam perspectivas de 

comportamentos com valor de sobrevivência em ordem filogenética, reforçados pelo próprio 

ambiente e controláveis a partir de estímulos. A adaptação às contingências refletiria, assim, o valor 

criativo interno na reprodução de respostas compatíveis com o contexto, ou seja, as variedades 

individuais do modo de ser de cada organismo humano. Estas reflexões relacionavam epistemologia 

e filosofia natural, típica das tentativas de legitimidade científica da psicologia. 

Por outro lado, Skinner (1981), também influenciado pelo experimentalismo de Feyerabend 

(Batista, 2007), criticou as limitações do método científico, percebendo as implicações de critérios 

demasiadamente dogmáticos. Para ele, o comportamento como objeto empírico poderia propiciar 

experiências controladas cumulativas em sínteses gerais, na medida em que a Psicologia deveria 

“investigar o nível comportamental a partir das inter-relações entre organismo e ambiente, inclusive 

o social em seus vários gradientes” (Batista, 2007, p. 51), elucidando o caráter operacional do 

sistema que buscava validar. 

Assim, compreender os valores socioculturais nas preferências particulares, os quais, por  

sua vez, seriam consequências de uma cena coletiva que pudesse abranger diferentes movimentos, 

permitia a apropriação de tais valores para a descrição de um todo passível de manipulação a partir 

de recursos externos variados. 

Nesse ínterim, Skinner (2006) ressaltou o papel social prático da análise comportamental, 

em que o analista deveria ser um legislador típico de sistemas filosóficos. Preocupado com o 

próprio cientista, o referido autor apontou um elemento de progresso da própria atividade 

científica,por meio da constante autoanálise e aperfeiçoamento de técnicas e abordagens, gerando 

assim um ciclo hermético de autogestão, na melhor das hipóteses. 

A esperança positivista em relação ao uso consciente do conhecimento científico em prol do 

bem coletivo refletiu, portanto, uma inocência progressista, o qual mecanizou tanto o ser humano 

como o ambiente em que este estava inserido, delineando um tipo de previsibilidade muitas vezes 

ineficaz por lidar com outros tópicos que a ciência natural por si só não poderia resolver. Em 

relação a este aspecto, nota-se que as ciências humanas e sociais foram essenciais para tratar “a 

questão abstrata” da existência humana e dos poderes que a regulava e a dirigia. 

 
3. O controle social e as principais agências controladoras 

 
 

Skinner (2011), em sua obra “Sobre o Behaviorismo”, descreve o condicionamento operante 



 
 

como um comportamento voluntário, reforçado pela resposta obtida em direção ou para longe de 

um objeto. 

De acordo com este autor, diversos elementos do meio exterior são fundamentais para a 

sobrevivência de um indivíduo e, por esta razão, qualquer comportamento com traços 

suficientemente estáveis que os produza com vistas a suplementar o processo de seleção natural, 

tornar-se-á eficaz, através do condicionamento operante para a referida sobrevivência. 

Deste modo, o que proporciona a aprendizagem dos comportamentos dos indivíduos é a 

ação do organismo sobre o meio externo e a consequência dela resultante – a satisfação (ou não) de 

alguma necessidade. Portanto, a aprendizagem está na relação entre uma ação e a sua consequência. 

Com efeito, através do condicionamento operante, o comportamento que resulta em determinado 

tipo de consequência, apresenta maior probabilidade de ocorrer. Neste caso, o comportamento é 

corroborado por suas consequências e por este motivo as próprias consequências 

são definidas como reforços (Skinner, 2011). 

O comportamento operante diz respeito à interação indivíduo-ambiente externo. Nessa 

interação, a relação entre a ação do indivíduo e as consequências da ação adquirem importância 

capital. Isto porque o organismo se comporta emitindo determinada resposta e sua ação produz uma 

mudança no ambiente (uma consequência) que, por sua vez, retroage sobre o indivíduo alterando a 

probabilidade futura de sua ocorrência. Portanto, os indivíduos agem ou operam sobre o mundo em 

função das consequências forjadas por suas ações. As consequências das respostas são as variáveis 

de controle mais essenciais. 

Skinner (2011) denomina reforço positivo todo acontecimento que amplia a probabilidade 

futura da resposta que o produz e reforço negativo toda ocorrência que aumenta a probabilidade 

futura da resposta que remove ou atenua um elemento aversivo. Em contraposição ao reforços, 

Skinner (2011) discorre sobre a punição, a qual diminui a frequência com que um comportamento 

ocorre. Isso porque a punição envolve a consequência de uma resposta em que há a interposição de 

um estímulo aversivo ou a remoção de um reforçador positivo. 

A partir destas considerações, Skinner (2003) assevera que a noção de controle é inerente a 

uma análise funcional, uma vez que, ao obter o conhecimento sobre uma variável independente 

possível de ser controlada, descobre-se um modo de controlar o comportamento que seja função 

dela. Esta proposição, segundo Skinner (2003) é extremamente relevante para fins teóricos, uma  

vez que comprovar a veracidade de uma relação funcional a partir da demonstração real do efeito de 

uma variável sobre a outra constitui o cerne da ciência experimental. 

Neste sentido, Skinner (2003) sustenta que uma análise das técnicas através das quais o 

comportamento pode ser manipulado, não apenas revela o tipo de Tecnologia que desponta na 



 
 

medida em que o conhecimento científico progride, como também acena para o notável grau de 

controle que comumente se exerce. 

Para Skinner (2003), um controle implacável é exercido por agências bem delineadas como 

o governo, a religião, a psicoterapia, a economia e a educação. Em cada uma destas agências seria 

possível encontrar, a partir de relatos exaustivos de fatos históricos e comparativos, concepções de 

como o ser humano se comporta. 

No entanto, segundo o autor, como o organismo não é dividido em compartimentos 

estanques, faz-se necessário alcançar uma formulação do comportamento que possa ser aplicada a 

qualquer um dos campos mencionados. Para isso, Skinner (2003) considera o efeito da cultura sobre 

o indivíduo, no qual as agências controladoras e os demais aspectos do ambiente social operam 

simultaneamente e com um objetivo ímpar. 

Ao discorrer sobre as agências controladoras, Skinner (2003) manifesta uma preocupação 

peculiar não apenas com determinados tipos de poder sobre variáveis que afetam o comportamento 

do homem, mas também com práticas controladoras que podem ser aplicadas em decorrência desse 

poder. 

Para Skinner (2003), como uma agência controladora conjuntamente com os indivíduos que 

controla compõem um sistema social, faz-se necessário: identificar os indivíduos que constituem a 

agência; buscar explicações para o poder de manipular as variáveis que a agência emprega; analisar 

os efeitos que exercem no indivíduo controlado; e, ainda, evidenciar como este aspecto conduz à 

retroação reforçadora que legitima a continuidade da existência da agência. 

Com efeito, a análise e a classificação dos complexos arranjos de variáveis controladoras, 

assim como o estudo dos processos básicos em que se fundam as interações dos indivíduos em um 

sistema social são condições indispensáveis nesta árdua tarefa. 

Por esta razão, de acordo com Skinner (2003), é bem provável que o mais explícito tipo de 

agência empenhada no controle do comportamento humano seja o governo. As agências 

governamentais não apenas fazem uso do poder para punir, como também recorrem a outras fontes 

de controle. 

Um aspecto relevante nesta discussão diz respeito à codificação dos procedimentos 

controladores das agências governamentais, os quais se revestem na forma da lei e das convenções. 

As leis e as convenções são um modo implícito muito comum de controle. No geral, tudo o que 

afeta e induz o indivíduo é uma forma de manipulação. 

Como poderoso agente controlador, o governo exerce enorme influência sobre os indivíduos 

e as demais agências controladoras, formulando regimentos e inspecionando toda e quaisquer ações 

através das leis, as quais, por sua vez, são a codificação das normas de controle dos órgãos 



 
 

governamentais (Todorov, 2004). 

Holland (2016), ao comentar os opositores do pensamento skinneriano, os autores da 

liberdade e da dignidade, cita a hierarquia operacional descrita pelo psicólogo social William 

Domhoff para ilustrar a elite intelectual que governa a dita sociedade e introduzir noções de ciência 

política na crítica à ciência comportamental: 

 
(...) Os membros da classe superior também estão no controle direto dos principais 

departamentos e das agências mais cruciais do governo, mediante representações nos 

diferentes gabinetes, nos Departamentos de Estado, Comércio e Trabalho, e como membros 

dos círculos privados da maioria dos presidentes. Abaixo do topo dessa elite corporativa, há 

uma hierarquia de cargos e papéis para as pessoas. Nas corporações, isso é descrito nos 

organogramas usuais, que mostram o conselho no topo, os diretores abaixo do conselho, os 

principais gerentes abaixo dos diretores, os chefes de departamento e assim sucessivamente 

até chegar ao trabalhador mais baixo (Holland, 2016, p.106). 

 
Segundo Holland (2016), a posição social que cada indivíduo ocupa em uma hierarquia 

organizacional está bem demarcada, de tal forma que cada um possa igualmente identificar seu 

papel conforme o grau de relevância que possui dentro do sistema social. Obviamente, há os que 

estão no topo, uma minoria que oprime para continuar no poder, e há os que estão na base, uma 

maioria que, indubitavelmente, é oprimida. 

Holland (2016) exemplifica esta questão mencionando não apenas a estrutura das patentes 

do exército, a qual é delineada pela posição do general até a do soldado raso, mas também a 

organização hierárquica que se estabelece no interior do contexto escolar em que há os diretores, os 

vice-diretores, os professores, os monitores e, evidentemente, no final desta estrutura representativa, 

os estudantes. 

Para corroborar esta discussão, Holland (2016) cita, ainda, a espionagem e as tecnologias 

usadas para monitoramento dos cidadãos e para a coleta de dados. E, a partir destas observações, 

elucida o papel do cientista do comportamento de conscientizar a população a despeito desses 

fatores para que este exerça um contracontrole mais efetivo. Holland (2016) lista, também, uma 

série de sociedades alternativas baseadas em uma organização cooperativa, assim como a 

eliminação de castas. Segundo este autor, 

 
[...] o que é mais importante nesse aspecto para o cientista do comportamento é analisar a 

operação do controle comportamental em nossa sociedade e comunicar esta análise aos 

outros, de modo que possam se preparar melhor para o contracontrole. Usando esses dados, 

ele poderia também analisar os efeitos potenciais de diferentes formas de contracontrole. 



 
 

Além disso, ele poderia desenvolver uma tecnologia intrinsecamente adaptada para ser 

usada na luta (Holland, 2016, p.110-111). 

 

Ao atentar-se para estes aspectos, convém mencionar, com base em Skinner (2011), que 

uma análise científica do comportamento revela que instituições como governos, religiões, sistemas 

econômicos, educacionais e psicoterapêuticos, exercem um controle vigoroso e, na maioria das 

vezes, nefasto sobre os indivíduos. Este controle é desempenhado de maneiras que reforçam de 

forma bastante eficaz aqueles que o exercem, haja vista que estas maneiras, via de regra, são 

consecutivamente adversativas para os indivíduos que ao longo da história são controlados e/ou 

brutalmente explorados. 

Nesta perspectiva, o que ocorre é que, aqueles que são controlados tentam desvencilhar-se 

da agência controladora e passam a transgredi-la, no intuito de enfraquecer ou até mesmo destruir o 

poder controlador, como ocorre em uma Revolução. Em outros termos, estes indivíduos se opõem 

ao controle através do contracontrole. 

 
4. O conceito de contracontrole 

 
 

Apesar de o behaviorismo radical de Skinner, na maioria das vezes, apresentar-se sob 

críticas que o acusam de ser uma filosofia antidemocrática e reacionária, segundo Pessotti (2016), o 

mesmo, contrariamente, buscou de alguma maneira empoderar o indivíduo a partir da 

autocompreensão e do uso de um sistema consubstanciado sob a forma de contracontrole. 

Neste sentido, Pessotti (2016) destaca que embora o behaviorismo radical não tenha se 

desenvolvido em resposta às necessidades do sistema social, é fato que Skinner (1961) lançou um 

programa de certo modo otimista e, paradoxalmente, ingênuo pelo fato de: compreender a estrutura 

de poder dominante como algo legitimado, o qual deveria ser substituído; reconhecer que a 

produção de práticas políticas diferenciadas em campos específicos da sociedade pode ser  

suportado pelo poder dominante e até chegar a progredir, apesar de os cidadãos que a constituem 

permanecerem controlados pelo poder prevalecente; aceitar que é admissível ao governo 

compactuar com formas propostas pelo cientista do comportamento, dado o peso da relevância da 

ciência. 

Em relação a estes aspectos, Holland (1978) afirma tratar-se do resultado de um benéfico 

descuido presente nas proposições teóricas do behaviorismo radical, já que a ciência do 

comportamento pode, incontestavelmente, tornar-se acessível às massas, de forma a exercer um 

papel político de resistência ao jogo de poder e à competitividade hierarquizada capitalista. 

Outrossim, Skinner (2003, p. 379), ao comentar a despeito da noção de contracontrole, 



 
 

afirmando que: “[...] o controle excessivo gera também comportamentos da parte do controlado sob 

a forma de fuga, revolta ou resistência passiva’’, acabou se tornando alvo de interpretações 

equivocadas, visto que o contracontrole neste contexto foi concebido como um movimento 

apolítico, não apenas pelo fato da fuga o qualificá-lo, mas também pelo fato de ser compreendido 

como um comportamento natural, cujo objetivo não seria o de intencionalmente enfraquecer ou 

danificar o poder opressor (Santos et al. , 2016, p. 3). 

Assim, apesar de alguns críticos de Skinner não enxergarem de fato esse potencial e o 

julgarem elitista, Holland (2016), por sua vez, ao reconhecer a tendência do analista do 

comportamento de acabar a serviço das classes dominantes pela própria estrutura do sistema 

capitalista, enfatiza que este pode apoderar-se da categoria de analista para propor uma postura 

política ativa, fornecendo os conhecimentos necessários às massas para que elas, por si só e 

livremente, possam reduzir a submissão à manipulação. 

Sá (2016) comenta o uso revolucionário do behaviorismo por Holland (2016), assim como 

as técnicas de contracontrole progressistas por ele empregadas. Também discorre sobre a rejeição 

do trabalho de Skinner (1957), intitulado Verbal Behavior e a influência deste aspecto para a 

consolidação de uma má reputação do behaviorismo radical nos meios acadêmicos-científicos, 

principalmente àqueles que o viam como uma filosofia para o controle das massas. 

No entanto, Sá (2016) reitera a louvável contribuição de Skinner ao promover a 

possibilidade de aplicar a ciência comportamental às necessidades da população e não da as da elite. 

Neste sentido, o aspecto mais relevante a ser considerado é que o cientista do comportamento deve 

analisar a operação de controle comportamental presente na sociedade, assim como os efeitos 

potenciais de distintas formas de contracontrole, a fim de comunicar esta análise aos indivíduos 

para que juntos possam idealizar uma tecnologia inextricavelmente coerente para o uso na luta pela 

transformação social. 

Por conseguinte, Sá (2016), fundamentando-se em Skinner e Holland, descreve o 

contracontrole como... 

 
[...] qualquer classe de respostas emitidas por indivíduos (isolados ou em grupo)  que 

tenham o efeito de prevenir, eliminar ou atenuar as consequências aversivas e/ou 

exploratórias (a curto, médio ou a longo prazo) produzidas para tais indivíduos por 

qualquer dada instância de controle social institucionalizada (legal ou 

consuetudinariamente) ou em vias de institucionalização (Sá, 2016, p. 55). 

 

É importante ressaltar que Holland (2016) apresentava um entusiasmo semelhante ao de 

Skinner, revelando um ideal de sociedade também luminoso e cooperativo. Segundo ele: 



 
 

 
Se uma ciência do comportamento estiver a serviço de uma nova sociedade igualitária, 

temos que fazer grandes mudanças no modo que trabalhamos. Em primeiro lugar, devemos 

parar com o trabalho que tenha maior probabilidade de servir à riqueza e ao poder. Em 

segundo lugar, deveríamos adaptar nosso trabalho mais às necessidades diretas das pessoas 

que lutam para se livrar do controle e da exploração da elite que se encontra no poder. Isso 

inclui tanto a análise das formas de controle usadas na sociedade, quanto o 

desenvolvimento de meios de contracontrole que possam ser usados pelos indivíduos com 

recursos muito limitados. E, em terceiro lugar, deveríamos explorar formas de modificação 

do comportamento compatíveis com um sistema de valores igualitário, não materialista e 

não elitista, que poderia ao menos ser construtivo para desenvolver os meios para a 

necessária mudança revolucionária no homem. (Holland, 2016, p. 116). 

 

Em relação a esta assertiva, Sá (2016), ao reforçar o potencial político do contracontrole 

ante a desigualdade social, designa a organização democrática da noção de contracontrole como um 

objetivo almejado de controle social sustentado no reforço positivo sem consequências aversivas; 

como a efetivação concreta de um ideal democrático enquanto institucionalização de mecanismos 

preventivos em relação ao controle aversivo e exploratório; e, ainda, como a constituição de um 

agente democratizante que institui movimentos de oposição e resistência. 

Com efeito, pode-se depreender, neste momento, que noção de contracontrole traz 

contribuições significativas aos movimentos sociais. De acordo com Gohn (2008), os movimentos 

sociais são ações coletivas de natureza sócio-política e cultural em que determinada população, 

através de modos distintos, se organiza no intuito de expressar suas demandas. Neste sentido, a 

população envolvida, para concretizar estas ações, recorre a diferentes estratégias que podem variar 

desde a mera denúncia, passando por pressões diretas (mobilizações, concentrações, passeatas, 

distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.) até chegarem às 

pressões indiretas (Gohn, 2011). 

Na sociedade atual, os movimentos sociais também operam por meio das redes sociais, 

exercitando a criação e o desenvolvimento de novos saberes socioculturais. Esta experiência 

articula forças advindas do passado histórico àquelas que, nas condições mais adversas, são capazes 

de se recria cotidianamente, dando sentido às lutas do momento presente. 

Por conseguinte, de acordo com análises de Touraine (1984), os movimentos sociais 

representam o âmago da sociedade não apenas pelo fato de expressarem de modo propositivo a 

energia social da resistência aos velhos dogmas que oprimem, mas também por fazerem alusão às 

construções potencializadoras dos novos paradigmas que libertam. 

Segundo Gohn (2011), os movimentos sociais constroem representações simbólicas e 



 
 

elaboram diagnósticos da realidade objetivando a construção de propostas coletivas capazes de 

atuar como resistência às diversas formas de exclusão em que a maioria da sociedade civil está 

submetida. Conforme Melucci (1996) sublinhou, os atores sociais que antes encontravam-se 

dispersos e desorganizados, em razão dos processos de exclusão, passam a projetar sentimentos de 

pertencimento social criando identidades, as quais por meio de discursos e práticas, lhes 

possibilitam a inclusão em grupos ativos. Em outros termos, na atualidade, os movimentos sociais 

colocam como horizonte a construção de uma sociedade democrática, lutando contra a exclusão e 

por novas culturas políticas de inclusão. 

Nesta direção, os movimentos sociais, na acepção de Gohn (2011), possuem como aspectos 

fundantes: a identidade necessária para articularem-se em um projeto de vida e de sociedade que 

possa ir contra os opositores; os conjuntos de demandas teórico-práticas de pressão e mobilização; e 

os fluxos de continuidade e permanência nos processos civilizatórios. 

Portanto, ao seguir as preleções de Skinner (2006), nota-se que para exercer o contracontrole 

a sociedade demanda cada vez mais de seus cidadãos um adequado conhecimento da ciência. Em 

razão disto, e da quantidade cada vez maior de descobertas e estudos científicos a serem 

apropriados, é evidente a necessidade de proporcionar uma educação científica, tão logo seja 

possível, durante a trajetória escolar. Cumpre lembrar, neste contexto, o papel que a filosofia e as 

ciências sociais e comportamentais ocupam nesse processo, o qual é imprescindível. 

Por fim, a noção de contracontrole consiste em um proposta educacional que esteja 

potencialmente ao alcance da população e dos movimentos sociais. Neste sentido, o objeto do 

conhecimento não deve ser constituído apenas pelas leis funcionais empíricas da ciência do 

comportamento, mas deve ser fundamentalmente consubstanciado pelos pressupostos 

epistemológicos, pelos conceitos e pelos princípios relacionais do behaviorismo radical que em sua 

própria essência filosófica, advoga a generalização e a abstração explicativas acerca da totalidade 

das questões humanas. Depreende-se desta assertiva que o ensino apropriado e efetivo dos 

princípios teóricos desta perspectiva seja ampliado a proporções cada vez maiores aos segmentos 

populacionais e economicamente oprimidos e explorados. 

 
5. Considerações Finais 

 
 

O presente trabalho apresentou como objetivo primordial analisar as bases filosóficas e 

políticas da noção de contracontrole na ciência do comportamento, assim como os efeitos 

potenciais de suas diferentes formas, como possibilidade concreta para a transformação social. 

Para isso, abordou os fundamentos filosóficos do behaviorismo radical de Skinner, 



 
 

ressaltando que estes se constituíram a partir das contribuições de Russel, Mach e Darwin (Batista, 

2007). Em seguida, ressaltou a existência das agências de controle na sociedade, com foco no poder 

exercido pelo governo e pelas leis. Por fim, discorreu sobre o conceito de contracontrole como 

possibilidade de luta por transformações políticas e ideais de democracia. 

A partir deste trabalho foi possível depreender que o emprego de técnicas de controle social 

com finalidades exploratórias e opressoras em proveito de uma classe social e economicamente 

privilegiada, a qual assume o papel de controladora em uma relação ora instituída, é 

indubitavelmente anterior ao advento de uma ciência e uma tecnologia do comportamento nos 

moldes de Skinner. 

Isto porque, segundo Sá (1986), a história revela que as relações entre os mecanismos de 

controle e os movimentos de contracontrole dificilmente são capazes de atingir um nível de 

equilíbrio. De fato, de acordo com Skinner (1972), a literatura a respeito do conceito de democracia 

que defende a existência de tal equilíbrio se mostra ilusória e equivocada. 

Para Skinner (1972) é leviano afirmar que revoluções democráticas, atestadas pela história 

humana e prevalentes em determinadas formas de governo e de religião, foram dirigidas  

unicamente contra todos os tipos de controle existentes. Neste caso, os homens até poderiam ter 

sido libertados dos governantes opressores, os quais sectários de determinadas técnicas de controle, 

faziam uso da força ou de sua ameaça. 

Segue-se desta afirmação que os homens foram libertos, mas não definitivamente, pois são 

precisamente as outras formas de controle existentes, simbólicas e dissimuladas, as quais fazem 

resultar inacabado o desenho da revolução democrática. É exatamente este aspecto, o qual se 

distancia do caráter inócuo do discurso tradicional da luta pela democracia que, segundo Skinner 

(1972), todos aqueles preocupados com os direitos humanos e com a transformação social devem 

apreender e refrear. 

Nesta direção, “a democracia é uma versão do contracontrole planejada para solucionar o 

problema da manipulação” (Skinner, 1974, p. 218). Portanto, fazer parte da luta pela construção de 

uma sociedade democrática consiste em exercer contracontrole, fundamentalmente no sentido de 

compelir sua institucionalização nos mais distintos domínios da vida social. 

Em face disso, ao invés de conceber que as instituições sociais centrais no controle do 

comportamento humano se edificam em princípios abstratos – o governo, na soberania; a religião, 

na virtude; a economia, na utilidade; a educação, na sabedoria; a psicoterapia, na saúde mental – 

faz-se necessário compreendê-las como complexos distintos e multifacetados passíveis de uma 

análise operante proficiente a ensejar a produção de formas eficazes de contracontrole no próprio 

âmago de influência social. 



 
 

Skinner (2003), em Ciência e comportamento humano, disserta circunstanciadamente sobre 

as técnicas de controle mais triviais utilizadas pelo governo, pela religião, pela economia, pela 

educação e pela psicoterapia, assim como sobre as formas de contracontrole forjadas no interior de 

cada uma destas agências, as quais têm emergido para lhes fazer frente. 

Cabe, portanto, considerar que o behaviorismo radical aborda reflexões filosóficas 

fundamentais a respeito do descompasso gerado no exercício do poder, em governos autoritários, 

como reação oposta por parte dos oprimidos (Skinner, 2011). Neste sentido, o contracontrole, como 

movimento político, engaja-se na luta pela transformação social permitindo um agir prático, tanto 

do analista do comportamento, como do substrato científico produzido. 

Por outro lado, neste trabalho evidenciou-se que não é o caso de sugerir, conforme bem 

observou Sá (1986), que os analistas comportamentais devem substituir os militantes de longa e 

sólida formação na “escola da vida política”, mas ao contrário, trata-se apenas de conferir a estes 

uma familiarização acerca dos conceitos e princípios do behaviorismo radical. 

Descobre-se implícita nesta proposição uma das principais prerrogativas da análise 

comportamental, qual seja: a apropriação consistente do conhecimento teórico/prático pelas classes 

populares através da mediação responsável de suas lideranças e dos movimentos sociais. 

Em outros termos, irrompe na proposição mencionada, a possibilidade do conhecimento 

behaviorista radical ser disponibilizado ao domínio público em um processo de efetiva 

democratização, contrariamente ao que ocorre com outros tipos de produção intelectual que, por sua 

sofisticação filosófica, por sua linguagem complexa e rebuscada, ou ainda por sua suposta 

transcendência em relação a vida humana, dificultam e/ou impedem a sua compreensão. 

Assim, Holland (2016), empoderado pelos ideais skinnerianos busca tornar o conhecimento 

behaviorista acessível às massas para que estas, instrumentalizadas teoricamente, possam exercer o 

contracontrole. 

Skinner (2005), ao vislumbrar uma sociedade futura, ainda que seja utópica, assevera que o 

uso das considerações científicas no modo de governar conduz à produção de uma qualidade de 

vida muito maior, uma vez que os analistas do comportamento podem se apropriar da manipulação 

de variáveis como forma de instituir o progresso, considerando o bem-estar da população. 

Holland (1978) problematiza o behaviorismo a serviço de um poder prevalente pela 

tendência capitalista de apropriação do poder. Voltado para o controle dos efeitos do próprio 

sistema e não do sistema em si, o analista do comportamento, para este autor, acaba contribuindo 

para o problema o qual busca solucionar. A proposta de Holland (1978) reside justamente na 

emancipação da manipulação, aperfeiçoando as noções de contracontrole. 

É importante ressaltar que estes pensadores tentaram legitimar a psicologia enquanto 



 
 

ciência, buscando no empírico a previsibilidade e o controle de determinadas circunstâncias, mas 

ainda assim resguardando a liberdade da tendência ortodoxa da cientificidade acadêmica. Voltados 

para o agir do cientista, criaram um modus operandi fundado na autogestão na medida em que era 

possível ao homem aperfeiçoar-se a partir de si mesmo na relação com outro. Embora corressem o 

risco de recair no mesmo elitismo de uma forma privilegiada de enxergar a realidade, forneceram o 

próprio conhecimento como forma de reduzir esses impasses e construir uma sociedade melhor. 

Tanto Skinner quanto Holland revelaram um ideal de sociedade equilibrada e resistente ao 

descompasso nos jogos de poder. A tendência progressista da ciência era, então, conduzida não para 

uma objetificação da classe operária, mas para a expansão do bem comum. 

Talvez as soluções que estes autores forneceram não foram suficientes para abranger a 

amplitude de um contexto histórico, social e político. Porém, a tentativa de manter acesa a tocha 

iluminista foi suficiente para fazer progredir a ciência da época. 
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