
CAPÍTULO

Função do Comportamento 
e do D SM: Terapeutas 

Analítico-comportamentais 
Discutem a Psicopatologia*

R o b e r t o  A lv es  B a n a co  
D e n is  R o b e r t o  Z a m ig n a n i 
Sô n ia  B e a t r iz  M e y e r

The scientist who takes time out to consider human 
nature when so many practical things need to be done 

for human welfare is likely to be cast in the role 
of Nero, fiddling while Rome burns**.

Skinner , 1959, p. 204-205

* O termo “analítico-comportamental” para adjetivar a terapia calcada 
em preceitos e conceitos da análise do comportamento foi proposto ini
cialmente por Tourinho e Neno (em alguns trabalhos, assinando como 
Cavalcante). Em um encontro realizado em 2000, na cidade de São Pau
lo, após longa discussão e análise por terapeutas de diferentes regiões do 
país, o termo foi adotado como ideal para qualificar a prática de terapeutas 
comportamentais que assumem a análise do comportamento enquanto 
ciência fundamental e o behaviorismo radical de Skinner enquanto funda
mentação filosófica. O termo serve também para demarcar a identidade de 
um grupo que não partilha as mesmas concepções explicativas da terapia 
cognitivo-comportamental. Para melhor conhecimento das delimitações 
entre as propostas analítico-comportamentais e cognitivas, ver Kazdin, 1978; 
Pérez-Alvarez (1996); Sturmey (1996a) e Sturmey (2007).
** O cientista que passa o tempo examinando a natureza humana enquan
to tantas coisas práticas precisam ser feitas pelo bem-estar humano está, 
provavelmente, representando o papel de Nero, dedilhando (sua lira) en
quanto Roma queima.
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A análise do comportamento teve seu conhecimento aplicado à clínica quando 
experimentos conduzidos por Skinner, Solomon e Lindsley, em 1953, com pacien
tes psicóticos, impulsionaram o desenvolvimento de trabalhos que utilizavam 
técnicas operantes, visando à modificação de comportamentos em humanos 
(Kazdin, 1978). Tal prática teve início em um momento histórico relativamente 
tardio, se comparada a outras abordagens da psicologia, cujas origens se deram a 
partir da própria atividade clínica. As abordagens psicológicas que desenvolviam 
atividades clínicas até então tinham seu modelo de psicopatologia e de diagnós
tico psicológico pautados em explicações intrapsíquicas cuja proposta era, em 
muitos aspectos, análoga ao modelo médico (Krasner e Ullmann, 1965; Kazdin, 
1978) o que levou alguns autores a denominá-la modelo quase-médico (Cavalcan
te e Tourinho, 1998; Silvares e Banaco, 2000).

Diante desse cenário, a proposta de compreensão do fenômeno clínico oferecida 
pela análise do comportamento prometia uma abordagem completamente inovado
ra. Com base em uma perspectiva científica e “extemalista”, ela rejeitava qualquer 
explicação metafísica para o comportamento. Além disso, tendo como referência o 
modelo de pesquisa de sujeito único, atribuía, comparando a outras abordagens, uma 
menor importância a qualquer tipo de método de produção de conhecimento com 
base em pesquisas estatísticas. Neste sentido, toda a instrumentação oferecida ao 
psicólogo até então para o diagnóstico e classificação dos problemas psicológicos 
parecia pouco apropriada para os terapeutas comportamentais, incluindo os testes e 
escalas de avaliação, bem como qualquer tentativa de classificação diagnostica dos 
problemas comportamentais (Keefe, Kopel e Gordon, 1980).

A distinção da compreensão analítico-comportamental do fenômeno “psico- 
patológico” com relação a outras abordagens e também à abordagem médica, em 
parte, passa pela diferenciação entre o modelo médico, o modelo chamado quase- 
médico e o modelo analítico-comportamental de análise.

O modelo médico de psicopatologia parte do pressuposto de que a doença ou 
transtorno é manifestação de uma patologia subjacente e, portanto, em se identifi
cando e definindo uma doença, deve-se buscar uma terapêutica específica (Sturmey, 
1996a). Na medicina, esta terapêutica é geralmente farmacológica e sua eficácia é 
estudada, basicamente, por meio de estudos de comparação entre grupos (por 
exemplo, grupos de pacientes que recebem o tratamento placebo x grupos tratados 
com um determinado medicamento), o que fornece uma medida estatística da 
eficácia terapêutica. No modelo médico, são também estatísticos os critérios para a 
definição do comportamento patológico, sendo considerados patológicos, em geral, 
aqueles padrões que diferem significativamente da média da população (Banaco, 
1999). Tal perspectiva, certamente, difere do modelo analítico-comportamental de 
análise, cujos critérios de avaliação são essencialmente funcionais.

O mesmo tipo de crítica apresentada ao modelo médico de psicopatologia 
dirigiu a oposição dos analistas do comportamento à psicologia de base psicodi- 
nâmica, que foi denominado modelo quase-médico:

O modelo da psicologia clínica, esta que descende diretamente da 
Medicina Psiquiátrica, pode ser chamado também de quase-médico.

Apesar de tentar atenuar a distinção entre doença e saúde, este modelo
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esbarra sempre na dicotomia entre o normal e o patológico e considera as 
respostas “disfuncionais” do indivíduo (também aqui entendidas como 

seu comportamento) como um sintoma da doença, esta subjacente. 
O indivíduo a ser analisado, quando comparado com uma maioria 

normal tem um problema que pode ser descrito como: uma psique doente, 
um traço de caráter enfraquecido, uma personalidade desviante, uma 
doença mental, uma estrutura cognitiva falha, um sistema de crenças 
irracionais etc., que merecem tratamento. Seus estudos e classificações 

também se baseiam nos critérios ditados pela maioria, ou seja, em critérios 
estatísticos que levam em consideração a distribuição prevista pela curva 

normal. A principal diferença entre esta abordagem e a abordagem do 
modelo médico, é que esta acredita que para sanar o mal que acomete os 

seres humanos, nem sempre é necessária a utilização de farmacologia para 
o tratamento (aliás, para esta abordagem é desejável que o tratamento se 

utilize o menos possível da terapêutica medicamentosa). (...) esta 
abordagem também se preocupa, em suas pesquisas, com procedimentos 

que atinjam a maior parte das pessoas acometidas pelo mal. 
Os profissionais que a abraçam prescrevem tratamentos que funcionam 
para populações, esperando sempre um resultado positivo também nos 

repertórios dos indivíduos a eles expostos. (Banaco 1999, p. 79)

Já o modelo analítico-comportamental visa uma abordagem funcional do 
comportamento tipicamente classificado como psicopatológico. Segundo Neef e 
Northup (2007), “uma abordagem funcional não faz conjecturas a respeito de 
etiologia” (p. 89). Pelo contrário, ela busca identificar sob quais circunstâncias um 
comportamento denominado como psicopatológico pode ser originado, provo
cado e mantido (Banaco, 1999; Carr, Langdon e Yarbrough, 1999; Cavalcante e 
Tourinho, 1998), e dessa maneira, a partir da identificação das funções desse tipo 
de comportamento, derivar as estratégias de atuação (Follette, Naugle e Linnerooth, 
2000; Falk e Kupfer, 1998; Sturmey, 1996a).

Dadas posições tão distintas dentro do estudo da psicopatologia, seria neces
sário um posicionamento de cada abordagem frente a instrumentos comumente 
utilizados para a prática do diagnóstico e escolha da terapêutica de enfrentamento 
desses fenômenos. Tal discussão impõe ao clínico analítico-comportamental uma 
reflexão sobre os limites, ou mesmo sobre a adequabilidade do uso de um manual 
de classificação psiquiátrica para a avaliação e intervenção clínicas. Isto exige, por 
sua vez, uma análise do próprio instrumento, visando caracterizar em que medida 
ele se aproxima do modelo médico e, em que aspectos, ele pode oferecer elemen
tos para uma análise funcional do problema clínico.

Uso e Disseminação do DSM na Psicologia
O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) tem sido utili
zado por terapeutas e pesquisadores de diferentes orientações. Segundo o seu 
próprio texto, ele tem sido fonte de consulta de profissionais de várias áreas: psi



178 ■ Função do Comportamento e do DSM: Terapeutas Analítico-comportamentais...

quiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais, e 
mesmo advogados, que abraçam várias correntes filosóficas e psicológicas, tais como 
psicodinâmica, cognitiva, comportamental, interpessoal, sistêmica e biológica (APA, 
2004). Apesar de várias críticas recebidas, a comunidade de terapeutas e pesquisa
dores comportamentais tem utilizado amplamente esse manual para os seus 
trabalhos. Este não é um fenômeno novo e já tem sido observado e apontado em 
outros trabalhos (por exemplo, Hayes e Follette, 1992; Tourinho e Neno, 2003).

Para iniciar uma análise sobre o DSM pode-se recorrer à história de sua cons
trução e desenvolvimento. Encontra-se nas primeiras páginas do DSM a indicação 
de que pelo menos 750 profissionais estejam ao redor do mundo envolvidos em 
sua elaboração. Tais profissionais são especialistas em doença mental, e podem 
somar milhares de horas de observação, diagnóstico e tratamento de portadores 
de transtornos psiquiátricos. Esses profissionais são orientados a elaborarem 
descrições de transtornos que busquem acordos consensuais ao invés de buscarem 
evidências que deem suporte a opiniões teóricas por eles abraçadas previamente. 
Além disso, os profissionais são orientados a utilizarem esforços para compatibi
lizar as descrições contidas no DSM com as observadas na Classificação 
Estatística Internacional de Doença e Problemas relacionados à Saúde, décima 
edição (CID-10) da Organização Mundial de Saúde. Na verdade, vários profissionais 
participam da elaboração de ambos os manuais. Por fim, eles são orientados a 
levar em consideração as várias culturas existentes no planeta, e suas determina
ções nas doenças ditas mentais.

Dessas declarações, pode-se depreender que o DSM não deve ser um material 
facilmente desprezado, puder de fato fazer uma síntese:

• Resultante das observações de várias horas de trabalho.
• De profissionais de várias abordagens que estão em constante diálogo.
• Buscando consensos objetivos para a descrição dos fenômenos.

Ainda que esses profissionais levem em consideração as peculiaridades de suas 
culturas (e de outros), e ainda que se tome aqui por base que tais observações 
sejam oriundas do encontro de autores que abraçam posturas teóricas divergentes, 
o diálogo e as recomendações explicitadas para a construção do material deve 
garantir alguma objetividade.

De onde viria, então, a rejeição que a análise do comportamento apresenta a 
esse manual?

Possíveis Fontes de Rejeição do DSM 
por Analistas do Comportamento
Anderson (2007) afirma que o DSM baseia-se em um modelo médico de psicopa- 
tologia, e que este modelo indicaria uma etiologia médica ou interna para o 
problema de comportamento. Segundo a autora, isto seria, em si, incompatível 
com a análise do comportamento, embora sejam reconhecidas por ela as funções 
de comunicação e troca de informações do DSM.
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Além da já apontada incompatibilidade entre a concepção de psicopatologia 
apontada por Anderson (2007), a rejeição por parte de analistas do comportamen
to ao instrumento pode vir do próprio título e da proposta do DSM. Um “Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais” traz em cada um dos termos de 
seu título e em sua própria concepção, incompatibilidades com a Análise do Com
portamento, ciência na qual se baseia a terapia analítico-comportamental. Parece 
importante para essa discussão a análise de cada um destes termos, abordando 
as incompatibilidades que historicamente marcam a posição da análise do com
portamento no âmbito da psicologia.

Manual
Um manual é um guia, uma referência básica e rápida de informações, que se pode 
ter à mão a qualquer momento, para aplicações de conhecimentos colecionados 
ao longo da construção de uma área. Como ocorre com os manuais de toda a ciên
cia, o DSM descreve situações comuns e cotidianas que podem ser “rapidamente” 
identificadas e classificadas a partir disso, é possível procurar soluções para 
problemas delas oriundos. Este é o primeiro problema encontrado para a análise 
do comportamento. O DSM procura trazer descrições (ainda que consensuais) das 
formas de comportamentos (descrições topográficas) que não são informações 
suficientes para uma boa intervenção analítico-comportamental. Assumi-las 
como fonte suficiente de informação seria deixar de lado a ferramenta básica que 
o analista do comportamento tem para trabalhar: a análise funcional. Embora o 
termo análise funcional tenha tido na literatura várias descrições (Andery, 
Micheletto e Sério, 2001; Neno, 2003; Sturmey, 1996a), o seu significado e práticas 
mais antigos e melhor aceitos pela maioria dos analistas do comportamento é o 
de que ela seria composta por alguns pequenos experimentos (Hanley, Iwata e 
McCord, 2003; Repp e Horner, 1999; Skinner, 1953).

O ponto de discórdia principal sobre este ponto, é que, com o manual e a sua 
possível utilização, os profissionais correriam o risco de deixarem de fazer boa 
parte do que se espera que eles façam: que procurem a função do comportamento 
por meio de pequenas manipulações nas contingências nas quais o comporta
mento problemático aparece. Como decorrência dessa suposta prática, as escolhas 
de intervenções por meio do diagnóstico diferencial proporcionado pelo manual 
poderiam ser ineficazes, já que não seriam fundamentadas em uma análise fun
cional do caso.

Desse ponto de vista, portanto, pode-se perceber que para as várias abordagens 
(sejam elas médicas, quase-médicas ou analítico-funcionais) uma vez identifica
das a etiologia ou a função dos comportamentos psicopatológicos pode-se assumir 
o tipo de intervenção terapêutica adequado. No entanto, as diferenças iniciam-se 
exatamente a partir da descrição.

As abordagens médicas e quase-médicas assumem a forma (ou topografia) do 
comportamento como uma instância de uma psicopatologia subjacente (seja ela 
física ou mental-cognitiva), a partir da qual determinadas estratégias terapêuticas 
deveriam ser aplicadas.
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A abordagem analítico-comportamental identifica o comportamento-proble- 
ma como um dos elos essenciais para iniciar a executar sua análise, em busca da 
função que esse comportamento tem para o indivíduo. A análise funcional busca 
descrever os problemas de comportamento em termos da tríplice-contingência 
(ou seja, sob que circunstâncias o comportamento-problema ocorre e produz 
determinadas conseqüências que o mantém). Desta concepção decorre que a 
forma do comportamento seja secundária para a análise funcional. Várias formas 
ou topografias de ações dos indivíduos podem ter a mesma função, ou seja, são 
evocadas por eventos antecedentes semelhantes e mantidas por eventos conse
qüentes idênticos.

Esta discussão remete diretamente a uma segunda: a questão diagnostica. E 
por decorrência, o termo “diagnóstico” do DSM deve ser também analisado.

Diagnóstico
Desde os anos 1970, analistas do comportamento preferiram substituir o termo 
“diagnóstico”, oriundo de uma linguagem médica, pelo termo “avaliação compor
tamental” (Keefe, Kopel e Gordon, 1970; Kazdin, 1979, Sturmey, 1996a). Enquanto o 
termo “diagnóstico” sugere uma patologia semelhante à patologia física (com agentes 
patológicos identificados e tratamentos adequadamente delineados para ela), o 
termo “avaliação comportamental” indica um processo por meio do qual se possa 
avaliar as mais importantes relações entre o indivíduo e seu ambiente físico e social, 
buscando encontrar aquelas que se supõe serem as mantenedoras do comporta- 
mento-problema. Desde essa época os analistas do comportamento rejeitaram o 
uso regular de testes padronizados para identificar patologias comportamentais, 
assumindo a observação sistemática, por ser livre de problemas de validação, como 
a técnica mais importante em avaliação comportamental (Kazdin, 1978).

Assim, depois de uma rigorosa observação, hipóteses podem ser formuladas 
(Carr, Langdon e Yarbrough, 1999), e informações são complementadas por meio 
de entrevistas, inventários e, mais seguramente, pela análise funcional, já descri
ta anteriormente. Esta seria então composta por pequenas e rápidas intervenções 
visando testar variáveis que possam produzir ou eliminar o comportamento- 
problema, de forma a se demonstrar, empiricamente, as variáveis que determinam 
o aparecimento e a finalização desse comportamento.

A avaliação comportamental tem sido desenvolvida e é descrita em várias etapas 
(Anderson, 2007; Follette, Naugle e Linnerooth, 2000; Sturmey, 1996b). Todas essas 
etapas, tão importantes para a consecução de um projeto com base em uma con
cepção de psicologia enquanto ciência natural (Skinner, 1953), seriam ignoradas 
caso o profissional analista do comportamento iniciasse seu trabalho partindo 
unicamente de um manual como o DSM. Tal salto implicaria em assumir que a 
função do comportamento seria desnecessária, já que a intervenção poderia ser 
delineada unicamente a partir da descrição topográfica, resultando na adoção de 
uma série de técnicas padronizadas que teriam, em tese, o poder de modificar o 
comportamento em questão. Este uso faria com que a prática do profissional pres
cindisse do caráter idiossincrático da abordagem analítico-comportamental
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(Silvares e Banaco, 2000), e do caráter relacionai observado entre as ações do orga
nismo e seu ambiente como determinantes do comportamento-problema (Falk e 
Kupfer, 1998).

E é esse caráter idiossincrático, em oposição ao nomotético que dirige nosso 
olhar para o próximo termo a ser discutido: o caráter estatístico do DSM.

Estatística
Outra concepção discordante com os pressupostos da análise do comportamento 
encontra-se com o caráter estatístico do DSM. Várias ciências (a medicina, inclu
sive) preocupam-se com questões que afetem grandes populações, e por causa 
disto dão uma importância crucial à estatística enquanto uma ferramenta de tra
balho (caráter nomotético).

O conceito de normalidade por meio da estatística é uma descrição daquilo 
que é mais freqüente na população observada, qualquer que seja o aspecto que 
seja objeto da observação. Aspectos infrequentes são tidos como “fora da norma”, 
ou fora da “curva normal”.

Por seu lado a análise do comportamento, desde muito cedo, preocupou-se 
com critérios de avaliação que levam em consideração o sujeito como seu próprio 
controle, buscando a construção de conhecimento a partir de estudos de sujeito 
único (Sidman, 1960). As comparações analítico-comportamentais dos comporta
mentos não são feitas primordialmente com uma população “normal” de 
comportamentos, nos vários sentidos que a palavra normal pode ter. Pelo contrá
rio, os padrões de comparação estão nos efeitos que mudanças ambientais podem 
produzir em um comportamento estável (Falk e Kupfer, 1998; Sidman, 1966). 
Desse modo, novamente busca-se as variáveis de controle que podem moldar o 
comportamento de um indivíduo, enquanto processo mutável, a partir da intera
ção com alguns aspectos do ambiente. Esta é a informação a partir da qual a 
análise funcional indicaria o procedimento a ser utilizado para modificar o com
portamento em questão.

Assim, se a análise funcional revelar, por exemplo, que o comportamento 
“anormal” tem a função de esquiva de tarefas aversivas ou custosas, promove-se 
um procedimento por meio do qual se possa ensinar uma resposta de esquiva mais 
adequada do que o comportamento psicopatológico. Um procedimento alterna
tivo poderia ser aquele por meio do qual a tarefa aversiva seja subdividida em 
componentes menores, tornando-a mais fácil de ser executada e, por conseguin
te, ser demarcada por vários reforços intermediários para mantê-la em execução.

Portanto, a noção estatística dos transtornos mentais também é insuficiente 
e pode causar problemas para o analista do comportamento que se utilize do DSM. 
Ela não revela as variáveis que podem estar em relação ao comportamento “trans
tornado”, embora faça uma descrição detalhada dele.

Esta questão coloca em cheque os rótulos diagnósticos descritos no DSM. Eles 
perderiam completamente sua função para a elaboração de uma análise funcional, uma 
vez que se baseiam em critérios estatísticos para o estabelecimento de um transtorno. 
Este último termo é mais uma fonte de conflitos para o analista do comportamento.



Transtorno
A palavra “transtorno” remete a algo que está “fora da ordem”, o que fere um pressuposto 
de ciência. A ciência existe para revelar, descrever, interpretar e manipular a ordem dos 
fenômenos (Skinner, 1953). Assumir que um fenômeno está “fora de ordem” seria assumir 
que sobre esse fenômeno não se pode fazer ciência (seriam os ditos fenômenos “para- 
normais”, “extranormais”, “supranormais”, para os quais a ciência natural, em tese, não 
tem explicação). A análise do comportamento assume que se a ordem de um fenôme
no não foi ainda descrita não implica que esse fenômeno não tenha explicação ou ordem.

A palavra “transtorno” tem três significados problemáticos para a análise do 
comportamento. O primeiro deles remete a uma situação que causa incômodo a 
outrem, um contratempo devido à desadaptabilidade, a algo que está fora do 
“normal”. Este conceito é incompatível com o modelo explicativo de seleção por 
conseqüências assumido pela análise do comportamento (Skinner, 1981). De acor
do com este pressuposto, um comportamento, por mais que pareça incoerente ou 
ineficaz, se mantém no repertório em função de sua “utilidade” para o organismo, 
o que é incompatível com a noção de “desadaptabilidade”.

O segundo significado para “transtorno” é o de uma situação imprevista e 
desfavorável, uma desordem no sentido de não obedecer a leis. Quanto a este 
sentido da palavra transtorno, a análise do comportamento também aponta pro
blemas: o comportamento, seja ele normal ou patológico, obedece a leis (Sidman, 
1966) que devem ser descritas firmemente pelo método experimental.

O terceiro significado para a palavra “transtorno” refere-se à leve perturbação 
orgânica: doença. Neste sentido, seria assumido que um transtorno comportamental 
teria uma origem orgânica, posição defendida, por exemplo, pela psiquiatria biológica 
e pelas neurociências. Segundo Graeff (2006), “o relativo sucesso dos medicamentos 
desenvolvidos a partir dos anos 1950 para tratar a esquizofrenia, a depressão melan
cólica e a mania levou à busca de explicações neuroquímicas para esses transtornos”. 
De fato, pode-se admitir, dentro de uma perspectiva selecionista, a possibilidade de 
uma alteração orgânica produzir um comportamento atípico. Falk e Kupfer (1998) 
assumem que parte dos problemas chamados psicopatológicos pode ser caracteriza
da como uma resposta anormal para uma situação normal e esta parcela dos 
comportamentos psicopatológicos deveria ser explicada por ciências tais como a 
biologia e a medicina (e suas especialidades: a psiquiatria, a neurologia etc.). No en
tanto, o reconhecimento da parcela biológica do fenômeno comportamental não 
exclui o fato de que parte importante dos comportamentos psicopatológicos é deter
minada pela interação com ambientes “patológicos”. Neste caso, a “patologia” seria 
descrita como uma resposta normal para uma situação extrema ou desordenada, e 
este seria o âmbito de estudos da análise do comportamento.

A essas questões todas relacionadas ao termo “transtorno”, acresce-se o problema 
do “transtorno” ser adjetivado com a palavra “mental”. Vamos analisá-lo em seguida.

Transtornos Mentais
Sabidamente, o behaviorismo aparece como um movimento que pretendia tornar 
o objeto de estudos da psicologia passível de ser aprendido por meio do método
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experimental (Goodwin, 2005; Kazdin, 1978; Pérez-Alvarez, 1996). Mais que isso, 
partia de uma proposta filosófica e metodológica monista materialista, que rejeita
va como objeto de estudo eventos de natureza metafísica. Ora, a mente, por não ter 
uma extensão, por não ser material, não poderia ser estudada segundo esses prin
cípios. Os behavioristas utilizaram-se, então, de uma estratégia para continuar a 
estudar o objeto que era considerado mental: procurar reinterpretá-lo enquanto 
fenômeno comportamental, buscando, na descrição de comportamentos, as dimen
sões que pudessem ser captadas por instrumentos de mensuração.

Falar sobre fenômenos mentais, portanto, parece um retrocesso num proces
so histórico, tão conflituoso quanto trabalhoso, como o ocorrido no último 
século em busca de explicações da ciência natural para todos os fenômenos psi
cológicos (Pérez-Alvarez, 1996).

O próprio DSM traz em seu texto introdutório uma autocrítica a este respeito:

Embora esta obra se intitule Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, a expressão “ transtornos mentais ” infelizmente sugere uma 

distinção entre transtornos “mentais” e transtornos “físicos”, um 
anacronismo reducionista do dualismo mente/corpo. Uma 

bibliografia rigorosa comprova a existência de muito de “físico” nos 
transtornos mentais e muito mais de “mental” nos transtornos 

“físicos”. O problema criado pela expressão persiste no 
título do DSM-IV, porque ainda não encontramos 

um substituto apropriado. (APA, 2002, p. 27)

Esta declaração, embora possa parecer compatível com a proposta do beha
viorismo radical, é na verdade mais compatível com o da psiquiatria biológica. 
Com efeito, a seguir, o DSM declara: “... [transtornos] são concebidos como sín- 
dromes ou padrões comportamentais ou psicológicos clinicamente importantes, 
que ocorrem num indivíduo...” (APA, 2002, p. 27 -  grifos acrescentados).

Ou seja, para o DSM o problema ainda se localiza no indivíduo, concepção 
compatível com a visão médica da psicopatologia. Mais adiante, no entanto, há o 
reconhecimento de que:

... Além disso, essa síndrome ou padrão não deve constituir meramente uma 
resposta previsível e culturalmente aceita diante de um determinado evento, 

por exemplo, a morte de um ente querido [relação com evento ambiental]. 
Qualquer que seja a causa original, a síndrome deve ser considerada no 
momento como uma manifestação de uma disfunção comportamental, 

psicológica ou biológica no indivíduo. (APA, 2002, p. 27-28)

Pode-se notar neste trecho que, ora o indivíduo é considerado o “lócus” da 
doença, ora admite-se que ela pode se manifestar a partir de relações especiais 
com eventos ambientais. Estas inconsistências talvez sejam frutos de declarações 
proferidas por tantos profissionais de abordagens diferentes cuidando do texto do 
DSM. Mas a tônica geral do manual sugere que os transtornos mentais sejam to
mados como apenas um sintoma de uma causa subjacente.
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Análise do Comportamento e Terapia 
Analítico-comportamental: Há o que 
se Oferecer para o Entendimento 
dos Fenômenos Psicopatológicos?
A história da medicina é da biologia é marcada por uma prática de classificação dos 
fenômenos observados por essas ciências. Isso não foi diferente quando o assunto a 
ser tratado incluía as doenças mentais. Inicialmente, uma tentativa de sistematização 
a partir daquilo que era observado foi realizada, resultando em uma quantidade ra
zoável de classificações possíveis. No entanto, foram observadas muitas divergências 
nas nomenclaturas resultantes desses esforços, dadas as ênfases em sua fenomeno- 
logia (descrição dos fenômenos), em suas etiologias (causas identificadas para cada 
fenômeno), ou em seu curso (como a doença se desenvolvia).

Mais uma vez, a história da análise do comportamento segue caminhos diver
sos dessas ciências. lá foi abordado, por exemplo, que a topografia das respostas 
observadas fala pouco do fenômeno a ser explicado para a análise do comportamen
to. A abordagem por meio da fenomenologia* não é suficiente para os analistas do 
comportamento. No entanto, o próprio Skinner já dizia que:

... na pesquisa que enfatiza predição e controle, a topografia do 
comportamento deve ser cuidadosamente especificada. O que precisamente 

o organismo está fazendo? O aspecto mais importante do comportamento 
assim descrito é a sua probabilidade de emissão. (Skinner, 1959, p. 203)

Ou seja, há um reconhecimento da descrição do fenômeno “comportamento”, 
especialmente do “comportamento operante”, é uma etapa muito importante para 
que possamos identificar as variáveis que entram em relação de controle com ele 
para o seu estudo por meio de uma análise funcional.

A análise funcional, por sua vez, exige que se equacione o fenômeno em pelo 
menos dois termos, e mais completamente em três termos, essa formulação é chama
da de “contingência tríplice”. É essa formulação que irá revelar como o comportamento 
se estabelece e se mantém, ou seja, quais são as funções que explicarão, em última 
análise, por que ele se mantém, se intensifica ou é enfraquecido.

Uma tríplice contingência sempre se identifica como o primeiro termo aquilo 
que o organismo está fazendo. Para que se possa mensurar este termo do comporta
mento, identificado como as ações do organismo, é necessário, portanto, definir-se 
cuidadosamente o objeto da observação: suas dimensões e seus limites.

A partir dessa identificação pode-se procurar pelo segundo termo, que vem a 
se constituir em mudanças ambientais produzidas por essa ação que retroage 
sobre o organismo tornando-o modificado: as conseqüências (Skinner, 1953).

* Na filosofia de William Hamilton (1788-1856), identificada como a descrição imediata -  anterior a 
qualquer explicação teórica -  sobre os fatos e ocorrências psíquicas (Houaiss, 2000).
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Em seguida, pode-se partir em busca do terceiro termo: as condições anteceden
tes, que se tornaram relevantes porque foram associadas a diferentes probabilidades 
de reforço. Essas condições antecedentes, que estiveram presentes na ocasião de 
acesso a reforçadores, são “marcadas” como dicas ambientais sobre a disponibi
lidade ou não desses reforçadores (Skinner, 1953) e, por isso, dão regularidade ao 
comportamento operante, fazendo com que ele não seja caótico, mas ocorra em 
situações favoráveis para o indivíduo. É de muita utilidade para o organismo que 
haja sinais que lhe mostrem em que condições suas ações modificarão o ambien
te ao seu favor (Johnston e Pennypacker, 1993).

Dessa forma, embora a topografia seja importante para se realizar uma análi
se do comportamento, ela é apenas um passo inicial para se exercer uma análise 
funcional do comportamento.

Em relação à busca da etiologia da doença mental, comparando-se a medicina e 
psiquiatria biológica de um lado e a análise do comportamento de outro, pode-se 
apontar também algumas divergências. Como foi dito, enquanto as primeiras ocupam- 
se da etiologia das doenças mentais, à moda de busca de um agente causador do 
fenômeno agora identificado, a análise do comportamento reconhece que as respos
tas em foco podem ser identificadas em qualquer repertório comportamental. Mesmo 
as pessoas consideradas mais sãs, por exemplo, já tiveram delírios, já viveram com 
ansiedade, já experimentaram um estado depressivo, e raramente, algumas, deixaram 
de sentir os efeitos de substâncias aditivas. A análise do comportamento aborda a 
questão como um problema de exuberância da ação em foco: frequência, intensida
de e latência. Para essa ciência, a questão não é procurar por um agente causador, mas 
identificar condições que tornem aquela ação excessiva ou insuficiente.

A mesma relação pode ser invocada quando se busca explicar o “curso da doença”, 
ou o seu “desenvolvimento”, pela psicopatologia. Para a análise do comportamento, 
o que deve ser buscado são as condições iniciadoras e/ou mantenedoras do com- 
portamento-problema. É na relação entre as ações do organismo e os eventos 
ambientais que se encontrará a “causa” do comportamento.

Por fim, como resultante de classificações nomotéticas, a medicina e a psiquiatria 
acabam identificando os comportamentos excessivos ou deficitários como “doenças 
mentais”, ou seja, os “transtornos” conforme já foi abordado anteriormente neste 
texto. Esta é mais uma incompatibilidade com a análise do comportamento, que 
busca leis gerais para todos os comportamentos, assumindo, primariamente, que todo 
o comportamento, se existe, é adaptado dentro das condições em que se encontra, ou 
seja, tem uma função quando inserido naquele ambiente (Banaco, 1997; Falk e Kupfer, 
1999; Sidman, 1966; Skinner, 1981).

Patologia Comportamental
A questão da patologia tem sido encarada pelos analistas do comportamento por 
meio do modelo de seleção por conseqüências. Segundo Ferster (1973), a patolo
gia comportamental refere-se a um déficit ou excesso de comportamentos que 
produzem sofrimento individual ou social. Deste ponto de vista, é apenas o sofri
mento que se torna critério para tratamento.
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O comportamento é considerado adaptado, mas se traz sofrimento aponta a 
possibilidade de haver em primeira instância uma contingência de reforço (seja 
ela positiva ou negativa), que não é revelada a primeira vista, mas explica a ma
nutenção do comportamento. Esse comportamento tem como conseqüência um 
evento aversivo que é notado na maior parte das vezes, mas provavelmente em 
valor (intensidade, frequência, probabilidade, latência) mais fraco que o primeiro. 
Sidman (1966) afirma que o comportamento psicopatológico “pode ser resultado 
de combinações quantitativas e qualitativas de processos que são, eles próprios, 
intrinsecamente ordenados, absolutamente determinados, e normais em sua 
origem” (p. 43). No resultado das forças de resposta, ele acaba sendo mantido 
“estranhamente”, sem explicação. Só a análise funcional seria capaz de revelar esse 
controle “escondido”.

Até este ponto, há um conjunto de razões para que o uso do DSM seja conside
rado com bastante parcimônia pelo analista do comportamento, dadas as muitas 
incompatibilidades com a abordagem. No entanto, desde sua primeira edição até a 
mais atual, há uma crescente preocupação nas descrições contidas no manual, com 
a introdução de aspectos socioculturais (portanto, ambientais) na explicação dos 
processos psicopatológicos, o que talvez permita algumas aproximações.

DSM Caminha para uma Posição Funcionalista?
O DSM tem sido apontado como um sistema topográfico de classificação das 
psicopatologias (Cavalcante e Tourinho, 1998). E, de fato, se forem tomadas as 
primeiras versões de sua publicação para chegar à classificação de um sistema 
topográfico esta característica pode ser identificada (Ferster, 1973).

A questão a ser debatida, então é: o que seria uma posição funcionalista? Seria 
apenas aquela oriunda de uma análise funcional do comportamento? Seria aque
la que busca hipóteses funcionais a partir de relações entre eventos ambientais e 
respostas a serem analisadas?

A discussão sobre o que seria uma análise funcional tem sido ampla, com 
pouca concordância entre os autores. Conforme afirmado anteriormente, a ten
dência atual parece seguir propostas claras de que sejam consideradas, enquanto 
análise funcional, as ações do profissional que levantem variáveis de controle 
sobre o comportamento por meio de análogos experimentos, enquanto as formula
ções que obtêm informações por meio de outros métodos (entrevista, questionários 
e escalas de avaliação -  checklists -  elou observação) são denominadas “análise 
de contingências” (Andery, Micheletto e Sério, 2001). Mesmo que o critério para 
uma posição funcionalista se restringisse a análogos experimentais, haveria pro
blemas na busca de características que apontassem a possibilidade de 
classificação dos problemas de comportamento tendo essa referência.

O recente livro de Sturmey (2007) intitulado Functional Analysis in Clinical 
Treatment (2007) é um exemplo da dificuldade em integrar as exigências de uma 
análise funcional à aplicação. No livro, a estrutura de divisão de capítulos se dá a 
partir dos grupos de patologias do DSM, com uma ênfase muito reduzida em 
análogos experimentais para identificar as funções dos comportamentos obser
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vados. Em 1996, este mesmo autor havia se debruçado sobre este tema, e estabeleceu 
alguns critérios para que uma análise fosse considerada funcional, partindo ele 
próprio de uma comparação entre nada menos do que sete modelos de análises 
funcionais encontradas na literatura clínica comportamental. Sturmey sugeriu um 
conjunto de critérios para se escrever uma análise funcional sobre um caso clíni
co que, ao ser comparado com as proposições de critérios diagnósticos do DSM, 
aponta algumas aproximações e divergências:

• Pelo menos um comportamento-alvo operacionalizado “que pode ser um 
comportamento aberto (por exemplo, ‘chorar’), cognitivo (por exemplo, ‘pen
samentos recorrentes de inutilidade') ou fisiológicos (por exemplo, 
‘sentimentos de tensão’)”. Encontram-se no DSM descrições compatíveis com 
esse critério. Por exemplo, em descrições sobre o episódio depressivo maior são 
listados comportamentos abertos, tais como alterações no apetite (com a conse
qüente perda de peso), no sono e na atividade motora. Dentre os comportamentos 
“cognitivos”, encontram-se sentimentos de desvalia ou culpa, dificuldades para 
pensar, concentrar-se ou tomar decisões, pensamentos recorrentes de morte, 
ideação suicida e planos ou tentativas de suicídio. Por fim, dentre os fisiológicos, 
estão a perda de prazer e a diminuição da energia.

• Pelo menos “um antecedente operacionalizado, que deve incluir exemplos. 
Ilustrando: a cliente apresenta ‘sentimentos de inutilidade’ mais freqüentes 
quando está sozinha [...] ou depois de fracasso em tentar [ser assertiva] em 
relação ao seu marido. [Se isto não for localizável...] declare ‘antecedentes 
desconhecidos”’. No diagnóstico diferencial dos transtornos de humor apre
sentado pelo DSM, há preocupação com situações antecedentes tais como 
investigar se o humor alterado para deprimido, elevado, expansivo ou irritável 
não se deve a efeitos fisiológicos de uma condição médica geral ou a efeitos 
fisiológicos diretos de substâncias de abuso (vistas pela análise do compor
tamento como operações estabelecedoras).

• Pelo menos “uma conseqüência operacionalizada, que deve incluir exem
plos, tais como ‘o comportamento de dor parece ser mantido tanto por 
reforçadores positivos primariamente sociais em natureza (por exemplo, 
freqüentes visitas ao pronto-socorro e atenção da família) quanto por refor
çadores negativos (excessivo uso de ansiolíticos, esquiva de dirigir em certas 
ocasiões e algumas atividades sociais descritas como estressantes), ou de
clare “conseqüências desconhecidas”. Na descrição do transtorno disfórico 
pré-menstrual, o DSM indica que deve ser investigado se a perturbação 
interfere acentuadamente no trabalho ou na escola ou em atividades sociais 
habituais e relacionamentos (por exemplo, evitar atividades sociais, redução 
na produtividade e da eficiência no trabalho ou na escola).

Pode-se verificar que há aspectos ambientais apontados em algumas das des
crições de quadros diagnósticos do DSM. Nota-se, entretanto, que Sturmey 
recomenda que estes critérios sejam considerados em sua totalidade para cada 
comportamento-problema analisado e apenas na descrição de alguns poucos, 
quadros diagnósticos do DSM pode-se localizar informações que respondam a
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qualquer destes critérios (vale lembrar que a análise funcional não é o objetivo do 
instrumento). Ainda, não há um único quadro cuja descrição corresponda à totalidade 
dos critérios propostos por Sturmey, enquanto a maioria deles não corresponde a 
nenhum dos critérios. Mesmo as considerações sobre o “Eixo 4 -  aspectos sociocul- 
turais dos transtornos”, que sugerem uma preocupação com aspectos funcionais dos 
comportamentos patológicos (especialmente os do nível cultural), contribuem com 
uma pequena parcela daquilo que deve ser considerado para uma análise funcional 
ou de contingências.

Abordagem Analítico-comportamental Caminha 
para um Sistema Classificatório Funcionalista?
A resposta a esta questão parece ser “sim”. Desde os trabalhos de Iwatta e seus 
colaboradores sobre pessoas com desenvolvimento atípico, que descrevem as 
funções do que a literatura denomina por “comportamentos bizarros” (autolesão, 
agressividade, birra etc.), há uma preocupação na análise do comportamento 
aplicada em encontrar regularidades funcionais para comportamentos tipicamente 
abordados pelas psicopatologias. No caso de Iwatta etal, e/ou Carr et al. os compor
tamentos bizarros são descritos como tendo uma ou mais dentre quatro funções: 
obtenção de atenção social (um reforçador generalizado), obtenção de reforçadores 
tangíveis (alimentos, objetos, brinquedos), fuga/esquiva de tarefas indesejadas 
(ou de custo elevado para execução), ou autoestimulação.

Já os profissionais da chamada terceira onda da terapia comportamental 
(0'Donahue, 1999), especialmente os liderados por Stephen Hayes e sua teoria 
dos quadros relacionais, têm buscado encontrar regularidades funcionais nas 
descrições das diversas psicopatologias. Um exemplo claro é o artigo de Forsyth 
(2000), que propõe:

Todos os transtornos de ansiedade podem ser colocados ao longo de pelo 
menos três dimensões funcionais: (a) origem dos estímulos temidos ou que 
despertam ansiedade (por exemplo, interna ou corporal versus externa ou 
ambiental); (b) especificidade do estímulo (geral versus específico); e (c) a 

natureza das respostas psicofisiológicas avaliadas negativamente (abrupta e 
imediata versus crônica e contínua). De acordo com esta perspectiva 

dimensional transtorno do pânico pode ser entendido como envolvendo 
respostas psicofisiológicas abruptas a uma classe geral de sensações físicas 

internas, enquanto que fobias específicas e PTSD /sigla em inglês para 
transtorno de estresse pós-traumático/ representariam respostas 

psicofisiológicas abruptas a classes específicas ou mais generalizadas de 
eventos ambientais. Semelhantemente, transtorno obsessivo-compulsivo 

poderia ser entendido como uma resposta psicofisiológica crônica a uma 
classe geral de eventos internos (isto é, pensamentos), enquanto que o 

transtorno de ansiedade generalizada é representado frequentemente como 
respostas psicofisiológicas crônicas a uma classe geral de eventos externos
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(situações) e internos (pensamentos). Dentro desta estrutura, transtornos de 
ansiedade são compreendidos como envolvendo relações entre eventos; eventos 

que podem ser vistos como tendo funções, tanto verbal quanto não verbal de 
estímulos e respostas que podem ser estabelecidas e podem ser modificadas 

de modos sutis e complexos como uma função de fatores contextuais. (p. 140)

Considerações Finais
Aparentemente, o problema não está em ser o DSM topográfico ou funcional, mas 
sim a sua utilização como critério diagnóstico e, pior ainda, norteador de estratégias 
terapêuticas. Segundo Cavalcante e Tourinho (1998) e Anderson (2007) as informa
ções contidas no DSM são importantes e úteis, pois permitem a padronização e a 
troca de informações entre os profissionais, permitem a predição e o desenvolvi
mento de estratégias de tratamento e guiam a pesquisa. A importante questão 
levantada por esses autores é: a utilização das descrições contidas no DSM implica 
em adesão ao modelo diagnóstico?

A resposta a esta pergunta deve ser “não”. Por exemplo, se tomarmos como 
modelo de avaliação comportamental as propostas por Sturmey (1996a) e Follet
te et al. (1999), veremos que ele segue os passos adiante:

• Perguntar-se se há um problema significativo de comportamento.
• Identificar os comportamentos-alvo.
• Operacionalizar os comportamentos-alvo (e, aqui, o DSM conta com uma 

extensa e bem cuidada descrição que pode ser útil, ou seja, não é preciso 
refazer o que já está bem feito).

• Selecionar o método para descobrir a função do comportamento (a partir 
daqui, o DSM não é mais capaz de ajudar o analista do comportamento).

• Implementar a intervenção.
• Avaliar os resultados:

-  Se forem satisfatórios, proceder avaliação comportamental completa.
-  Se não forem satisfatórios, retornar a identificação de novos comporta

mentos-alvo e reformular a conceituação funcional.

A busca de respostas ao sofrimento humano decorrente do comportamento 
deve ser ainda perseguida. A discussão tem sido proveitosa porque aponta diver
gências e possíveis correções em propostas compatíveis, ou parcialmente 
compatíveis com os princípios e práticas analítico-comportamentais. Aproxima
ções, estudos empíricos e desenvolvimento de tecnologias para a solução dos 
problemas são urgentes. Talvez com as ferramentas necessárias, Nero não ficasse 
simplesmente contemplando uma Roma ardente.
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