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“A aplicação da análise construcional do comportamento aos problemas sociais que enfrentamos 
gerou surpresas para nós em termos dos rumos que as soluções exigiam que tomássemos. A análise 
experimental do comportamento é um campo novo, e suas extensões para essas direções complexas 

são ainda mais recentes. Onde o território é desconhecido, seria surpreendente se não fôssemos 
surpreendidos. […] Há um sentido em que não me surpreendi. Sempre considerei a análise do 

comportamento uma orientação útil na análise de problemas complexos.” 
Israel Goldiamond (1974) 

 

“Vou dar-lhe um talismã. Toda vez que você estiver em dúvida ou quando seu ego se tornar muito 
grande, aplique o seguinte teste. Lembre-se do rosto do homem [mulher] mais pobre e mais fraco que 

você já tenha encontrado e pergunte a si mesmo: os passos que vai dar serão de alguma utilidade 
para ele [ela]? O que você pensa em fazer vai restaurar o controle dele [dela] sobre sua própria vida 

e destino? Em outras palavras, vai conduzir ao swaraj (auto-governo) os milhões de famintos e 
espiritualmente carentes? E então, você verá suas dúvidas e seu ego desaparecerem.” 

Mahatma Gandhi (1948) 



 
 

RESUMO 

 

Há décadas analistas do comportamento se esforçam para tornar suas ferramentas conceituais e 
metodológicas mais adequadas para lidar com problemas sociais. Uma das várias dificuldades 
que problemas sociais impõem a analistas do comportamento é o fato deles serem constituídos 
por agrupamentos complexos de contingências concorrentes. Isso significa que, para melhor 
compreendermos padrões de comportamento social e práticas culturais em geral, um maior 
número de pesquisas sobre os efeitos dessas múltiplas contingências concorrentes se faz 
necessário. Nesse contexto, o presente trabalho apresenta a proposta de análise comportamental 
não-linear, de Israel Goldiamond, como uma alternativa para compreender e intervir em 
problemas sociais. Uma análise comportamental não-linear compreende a ocorrência de um 
comportamento-alvo como função da resolução de uma matriz contingencial, composta pelo 
comportamento-alvo e por padrões comportamentais alternativos. Desse modo, há necessidade 
de se levar em conta, de saída, o efeito de múltiplas contingências concorrentes sobre os 
comportamentos e práticas de interesse. Apresentamos, portanto, a proposta de Goldiamond e 
alguns de seus desdobramentos conceituais, como os conceitos de grau de liberdade, grau de 
coerção, escolha genuína, coerção instigada e coerção oportuna. Em seguida, apresentamos 
também a abordagem construcional e as intervenções tópicas e sistêmicas - como estratégias de 
intervenção derivadas da análise comportamental não-linear. Uma vez concluída a apresentação 
da análise não-linear do comportamento, de seus desdobramentos conceituais e de suas 
estratégias de intervenção, examinamos algumas das possibilidades de aplicação desse quadro 
conceitual especificamente ao entendimento de problemas sociais. Tais possibilidades foram 
analisadas através de uma interpretação dos dados de um experimento social de renda básica - 
uma modalidade de transferência incondicional de renda. O experimento em questão investigou 
o potencial de uma renda básica para a resolução de graves problemas sociais no estado indiano 
de Madhya Pradesh. Após a implementação da renda básica, práticas de trabalho consideradas 
problemáticas, como o naukar (forma de trabalho escravo) e o trabalho infantil, tiveram sua 
frequência reduzida. Práticas de trabalho autônomo também se tornaram mais frequentes entre 
a população, em detrimento de práticas de trabalho assalariado. Essas alterações nas práticas 
culturais e nos comportamentos relacionados ao campo do trabalho da população foram 
interpretadas em termos de não-lineares. Com base em nossa apresentação da análise 
comportamental não-linear e em seu uso para interpretar os efeitos da renda básica sobre o 
comportamento dos indivíduos, concluímos esse trabalho com uma discussão sobre as 
possibilidades de estender o quadro conceitual de Goldiamond para compreensão de problemas 
sociais - avaliando suas contribuições e eventuais limitações. 
 
Palavras-chave: problemas sociais. análise comportamental não-linear. escolha genuína. 

abordagem construcional. renda básica.  
 
 



ABSTRACT 

For decades, behavioral analysts have struggled to make their conceptual and methodological 
tools better suited to deal with social problems. One of the various difficulties that social 
problems impose on behavior analysts is that they are made up of complex sets of concurrent 
contingencies. This means that, in order to better understand patterns of social behavior and 
cultural practices in general, more research into the effects of these multiple concurrent 
contingencies is needed. In this context, this paper presents the proposal of non-linear 
behavioral analysis, by Israel Goldiamond, as an alternative to understand and intervene in 
social problems. A nonlinear behavioral analysis understands the occurrence of a target 
behavior as a function of the resolution of a contingency matrix, composed by the target 
behavior and alternative behavioral patterns. Thus, it is necessary to take into account, from the 
outset, the effect of multiple concurrent contingencies on the behaviors and practices of interest. 
We present, therefore, Goldiamond's proposal and some of its conceptual developments, such 
as the concepts of degree of freedom, degree of coercion, genuine choice, instigated coercion, 
and opportune coercion. Next, we present the constructional approach and topical and systemic 
interventions - as strategies derived from non-linear behavioral analysis. Once the presentation 
of non-linear analysis of behavior, its conceptual developments and intervention strategies is 
completed, we examined some possibilities of applying this conceptual framework specifically 
to the understanding of social problems. These possibilities were analyzed through an 
interpretation of data produced by a basic income social experiment - a type of unconditional 
income transference. This experiment investigated the potential of a basic income for solving 
serious social problems in the Indian state of Madhya Pradesh. After the basic income, work 
practices considered as problematic, such as naukar (slave labor) and child labor, had their 
frequency reduced. Autonomous work practices also became more frequent among the 
population, at the expense of wage labor practices. These changes in cultural practices and 
behaviors related to the field of work of the participant population were interpreted in non-
linear terms. Based on our presentation of non-linear behavioral analysis and its use to interpret 
the effects of basic income on individuals' behavior, we conclude this paper with a discussion 
of the possibilities of extending Goldiamond's conceptual framework for understanding social 
problems - evaluating its contributions and possible limitations.  

Keywords: social problems. non-linear behavior analysis. genuine choice. constructional 

approach. basic income. 
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1 INTRODUÇÃO 

Há décadas analistas do comportamento se esforçam na busca por melhores formas de 

compreender e intervir sobre problemas sociais. Como aponta (Andery, 2011), discussões sobre 

aspectos teóricos, metodológicos e práticos que constituem tal esforço podem ser encontradas 

na literatura analítico-comportamental pelo menos desde a década de 1960. Apesar disso, são 

recorrentes na literatura contemporânea afirmações de que tais esforços estariam ainda num 

estágio inicial - “infantil”, como recentemente caracterizaram Carvalho, Sandaker e Ree (2017, 

p. 71) ou “em fase embrionária”, como caracterizaram Moreira, Ramos e Todorov (2013, p. 

12). Não obstante, afirmações como essas são frequentemente acompanhadas de certo otimismo 

- uma espécie de promessa de que, uma vez adequadamente desenvolvida, a análise do 

comportamento será decisiva na resolução dos mais diversos e complexos problemas humanos 

(e.g., Andery, 2011; Glenn, 1986; Malagodi & Jackson, 1989; Skinner, 1971). Ao ponderar 

sobre alguns dos obstáculos que uma ciência do comportamento enfrenta e pode vir a enfrentar 

para se consolidar como ferramenta de transformação social, pesquisadores como Carrara 

(2015) preferem moderar tal promessa, exercitando um “otimismo contido” (p. 25). 

Independente do grau de otimismo, o que esse quadro revela de maneira inequívoca é que a 

busca pelo aprimoramento das ferramentas conceituais e metodológicas analítico-

comportamentais para lidar com problemas sociais se constitui como tarefa necessária. 

Algumas das discussões recentes em torno do conceito de metacontingências 

exemplificam o modo como analistas do comportamento interessados em problemas sociais 

têm empreendido essa busca. Apesar de ser um conceito amplamente utilizado em diferentes 

contextos de pesquisa e intervenção, diversos autores destacam que o conceito não atingiu status 

consensual entre pesquisadores da área (e.g., Carrara & Zilio, 2015; Delgado, 2012; De Rose, 

2016; Mattaini, 2006; Silva & Carrara, 2015). É possível encontrar pesquisadores que 

consideram o conceito fundamental na compreensão de fenômenos sociais complexos, uma vez 

que ele lidaria com um diferente nível de análise (o ”nível cultural”, ou “terceiro nível de 

seleção”) (e.g., Glenn, 2004). Por outro lado, há também aqueles que discordam desse tipo de 

asserção, argumentando que é possível compreender e intervir em fenômenos sociais 

complexos sem lançar mão de novos conceitos e sem postular um diferente nível de análise 

para além do comportamental (e.g., Carrara & Zilio, 2015; Krispin, 2016; Mattaini, 2006). 

Mesmo entre pesquisadores que utilizam o conceito em seus trabalhos não há consenso sobre 

certos aspectos da definição de metacontingência e de seus conceitos relacionados (e.g., 

macrocontingência, produto agregado, culturante). Um importante artigo, fruto da reunião de 
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eminentes pesquisadores da área, foi publicado recentemente (Glenn et al., 2016) com o intuito 

de propor definições consensuais acerca do conceito de metacontingência e de conceitos 

relacionados. Foge ao escopo dessa dissertação realizar uma apreciação crítica dessa discussão, 

mas a breve descrição desse panorama é suficiente para evidenciar o quanto a busca pelo 

refinamento das ferramentas conceituais e metodológicas analítico-comportamentais para lidar 

com problemas sociais é, não só necessária, mas atual. 

Essa busca pelo aprimoramento das ferramentas conceituais e metodológicas reflete 

também a diversidade de formas de se proceder uma análise comportamental de problemas 

sociais. Um breve exame da literatura na área revela uma ampla variedade de estratégias, de 

ênfases e de conceitos utilizados. A própria metacontingência, conceito mencionado 

anteriormente, é utilizada no contexto de trabalhos teóricos (e.g., Fava, 2014; Glenn, 1986) e 

de trabalhos experimentais, que visam investigar o processo de transmissão de práticas culturais 

em ambientes controlados (e.g., Baia et al., 2013; Vichi, 2005). Uma análise comportamental 

de fenômenos sociais pode, por exemplo, ser molecular, enfatizando a investigação das 

contingências responsáveis pela seleção e manutenção do comportamento de cada indivíduo 

participante do fenômeno em questão, ou molar, enfatizando a seleção e manutenção de 

contingências comportamentais entrelaçadas (tal é o caso das análises de metacontingências) 

(Delgado, 2012). Recentemente, Carvalho et al. (2017) exploraram o uso da etnografia em 

conjunto com as ferramentas conceituais analítico-comportamentais para melhor compreender 

o comportamento e as práticas culturais de pichadores em São Paulo. De Rose (2016), por sua 

vez, discute a ênfase histórica dada ao comportamento operante e propõe a inclusão de análises 

do comportamento respondente, dos processos de transferência e de transformação de função 

de estímulos que também compõem fenômenos sociais. Há inclusive tentativas de análises 

conceituais interdisciplinares relacionando comportamentalismo radical e teoria marxista, 

como as elaboradas por Ulman (1983, 1986). Enfim, alternativas foram e continuam sendo 

exploradas podendo, na maioria das vezes, se complementar de modo a prover análises e 

intervenções ainda mais efetivas. 

Em contrapartida, ao analisar as temáticas dos trabalhos apresentados na convenção 

internacional da ABAI (Association for Behavior Analysis) de 2014, as publicações recentes 

em periódicos analítico-comportamentais e o baixo número de participantes nas últimas 

reuniões anuais do grupo de interesse “Behaviorists for Social Responsibility”, Mattaini e Luke 

(2014) e Mattaini e Aspholm (2016), constatam que são poucos os trabalhos que lidam 

diretamente com urgentes problemas sociais, como pobreza, desigualdade econômica e 
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sustentabilidade - sejam eles trabalhos de natureza conceitual, experimental ou observacional. 

Problemas esses que são contemplados (pelo menos em tese) por agendas de governos ou 

acordos internacionais, como as metas de redução da pobreza da ONU, por exemplo. Até o 

momento, pesquisas relacionadas a problemas sociais como esses parecem mobilizar um 

pequeno número de analistas do comportamento. Podemos contrastar essa constatação com a 

promessa de uma análise do comportamento socialmente relevante, referida anteriormente, 

tornando claro o quanto pesquisadores da área ainda precisam caminhar nesse sentido. Para 

Mattaini e Aspholm (2016), pesquisadores de outras disciplinas, especialmente aqueles do 

campo das ciências sociais, lidam com intervenções e análises de problemas como esses há 

consideravelmente mais tempo e em maior número que analistas do comportamento. Desse 

modo, a ampliação da relevância social da análise do comportamento e o fortalecimento de suas 

ferramentas conceituais e estratégias metodológicas depende tanto de uma maior sensibilização 

a tais problemas, quanto de um esforço de seus praticantes em estabelecer diálogos com outras 

disciplinas - aprendendo quando necessário e contribuindo sempre que possível (Mattaini & 

Aspholm, 2016). 

De qualquer forma, seja qual for o problema social a ser investigado, uma das 

dificuldades com as quais analistas do comportamento lidam nas análises de fenômenos sociais 

complexos diz respeito ao fato da maior parte do mundo social (para além do laboratório, por 

exemplo) ser constituído por agrupamentos complexos de contingências. Isso significa que uma 

compreensão efetiva de qualquer padrão de comportamento social demanda que pesquisas 

sobre os efeitos de múltiplas contingências concorrentes sejam realizadas (Guerin, 1994). Nesse 

sentido, é razoável pensar que, quanto maior o número de contingências alternativas, maior a 

complexidade de um dado contexto social. Entretanto, os efeitos dessas múltiplas contingências 

na determinação de comportamentos sociais e até mesmo de práticas culturais, permanecem 

sendo algo pouco estudado na área. Dois trabalhos que apresentam extensa revisão da produção 

analítico-comportamental sobre estudos de comportamento social e da cultura parecem 

sustentar essa última afirmação. No mais antigo deles, Guerin (1994) conclui que, “para que a 

análise do comportamento lide com o comportamento humano complexo e, especialmente, com 

o comportamento social, os efeitos de contingências múltiplas precisam de muito mais 

pesquisas” (p. 67). Num trabalho mais recente, que revisa dezenas de pesquisas experimentais 

sobre práticas culturais, Baia et al. (2013) afirmam que “permanece em aberto de que modo se 

dá situações análogas a escolhas quando duas práticas culturais concorrentes estão disponíveis” 

(p. 278). A disponibilidade de alternativas é uma constante no mundo social e exige, assim, um 
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aperfeiçoamento específico de ferramentas conceituais e estratégias metodológicas capazes de 

melhor lidar com esse aspecto inerente aos problemas sociais. 

É precisamente um dos intuitos dessa dissertação contribuir para o aprimoramento das 

ferramentas conceituais e das estratégias metodológicas adequadas para a análise dos 

agrupamentos complexos de contingências que constituem problemas sociais. Para tanto, 

buscamos resgatar, apresentar e discutir de forma pormenorizada a proposta de análise 

comportamental não-linear, elaborada por Israel Goldiamond (1919-1995). Em linhas gerais, 

uma análise comportamental não-linear compreende qualquer comportamento sob investigação 

(i.e., comportamento-alvo) como função de múltiplas contingências concorrentes (Goldiamond, 

1974/2002, 1975a, 1976, 1984). Trata-se de uma forma particular de conceber a própria 

causalidade do comportamento. Análises não-lineares levam em conta não só os estímulos 

antecedentes e consequentes do comportamento-alvo (o que caracteriza uma linearidade 

analítica), mas também os estímulos antecedentes e consequentes a padrões alternativos de 

resposta presentes no repertório do indivíduo (caracterizando assim uma não-linearidade 

analítica). Isso conduz, necessariamente, a investigações sobre o agrupamento complexo de 

contingências do qual o comportamento-alvo é parte. Por conseguinte, conduz também à ênfase 

numa estratégia de intervenção própria, derivada de uma análise comportamental não-linear, a 

saber, a abordagem construcional - que será apresentada em maiores detalhes no decorrer desse 

trabalho.  

Essa proposta de uma análise comportamental não-linear recebeu pouca atenção no 

passado, ficando restrita a algumas aplicações esparsas em contextos clínicos e de educação 

(e.g., Ferreira, Mendonça, & Lobão, 2007; Goldiamond, 1984; Layng, 2009; Layng & 

Andronis, 1984; Twyman et al., 2004; Vendramine & Benvenuti, 2014), bem como a alguns 

estudos experimentais (cf. Layng, 2009). O fato de Goldiamond ter publicado muitos de seus 

trabalhos em periódicos de outras áreas (e.g., Arizona Law Review, Behavior Disorders: 

Perspectives and Trends) contribui para que, em grande parte, suas ideias permaneçam pouco 

conhecidas ou mesmo desconhecidas da comunidade analítico-comportamental (Layng, 2009). 

Para além do fato de Goldiamond ter grande número de publicações fora da área, Layng (2009) 

também identifica que menções aos trabalhos desse autor em periódicos analítico-

comportamentais têm declinado ao longo dos últimos anos - mesmo com a republicação de um 

dos seus mais importantes artigos (Goldiamond, 1974/2002) em edição da Behavior and Social 

Issues de 2002. Só recentemente, e ainda de modo pouco frequente, a estratégia de intervenção 

derivada da proposta de Goldiamond - a já mencionada abordagem construcional - tem recebido 
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alguma atenção em trabalhos que discutem intervenções analítico-comportamentais sobre 

problemas sociais (e.g., Carvalho et al., 2017; Mattaini, 2003, 2013; Mattaini & Luke, 2014). 

Entretanto, tais trabalhos lidam apenas com certos aspectos pontuais das análises 

comportamentais não-lineares, em especial aqueles mais diretamente relacionados à abordagem 

construcional. Os demais desdobramentos conceituais e metodológicos de uma análise 

comportamental não-linear são, na maioria das vezes, deixados de lado. Assim, uma apreciação 

das eventuais contribuições da proposta de Goldiamond para uma análise comportamental de 

problemas sociais permanece, portanto, sendo também uma tarefa em aberto. 

Por fim, uma vez apresentada a proposta de análise não-linear do comportamento (bem 

como os conceitos e estratégias de intervenção dela derivadas), examinamos algumas das 

possibilidades de aplicação dessa proposta especificamente à problemas sociais. Tendo em vista 

as constatações de Mattaini e Luke (2014) e Mattaini e Aspholm (2016) sobre o baixo 

envolvimento de analistas do comportamento com pesquisas e intervenções em urgentes 

problemas sociais, tais possibilidades foram analisadas através da interpretação dos efeitos 

comportamentais da renda básica - uma modalidade de transferência incondicional de renda. 

Para tanto, tomamos como ponto de partida os dados coletados por um experimento social 

realizado recentemente na Índia. O experimento em questão investigou o potencial de uma 

renda básica para a resolução de graves problemas sociais no estado indiano de Madhya Pradesh 

- problemas estes decorrentes da condição de pobreza extrema da população local. Uma renda 

básica difere de transferências de renda condicionais (e.g., Bolsa Família, no Brasil), na medida 

em que não exige nenhuma contrapartida comportamental e independe de eventuais flutuações 

(para mais ou para menos) na renda pessoal dos indivíduos. O experimento indiano teve o 

objetivo de investigar quais seriam os impactos de uma renda básica sobre as escolhas 

cotidianas dos indivíduos. As mudanças de comportamento observadas durante o experimento 

e descritas nos relatórios oficiais dos pesquisadores foram interpretadas, neste trabalho, sob o 

viés de uma análise não-linear do comportamento. Com base na apresentação da análise 

comportamental não-linear e em seu uso para interpretar os efeitos da renda básica sobre o 

comportamento dos indivíduos, concluímos esse trabalho com uma discussão sobre as 

possibilidades de estender a proposta conceitual de Goldiamond para além de suas aplicações 

até o presente - avaliando sua potencial relevância para o campo da análise de problemas 

sociais. 
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2 MÉTODO 

2.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Este trabalho teve o objetivo de responder às seguintes perguntas: (1) O que é uma 

análise comportamental não-linear? (2) De quais maneiras essa proposta pode contribuir para 

uma melhor compreensão de problemas sociais? (3) Como interpretar os efeitos de uma renda 

básica sobre o comportamento dos indivíduos sob o viés de uma análise comportamental não-

linear?  

 

2.2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

O primeiro passo em direção a respostas para nossos problemas de pesquisa é 

apresentar, da maneira mais pormenorizada possível, uma definição de análise comportamental 

não-linear, apresentar seus desdobramentos conceituais e as estratégias de intervenção dela 

derivadas. Os trabalhos em que Goldiamond apresentou sua proposta e discutiu suas 

implicações práticas e teóricas são caracterizados por ter diferentes ênfases. Alguns trabalhos 

apresentam a análise comportamental não-linear no contexto de uma análise do conceito de 

autocontrole (Goldiamond, 1975b), outros no contextos de análises clínicas (Goldiamond, 

1984), outros no contexto de discussões éticas sobre controle do comportamento humano (1965, 

1974/2002, 1976), outros no contexto de discussões puramente conceituais (1975a), etc. Desse 

modo, certos aspectos da sua proposta de análise comportamental não-linear foram abordados 

mais detidamente em alguns desses trabalhos e menos em outros.  

Talvez, o trabalho que melhor apresente a análise comportamental não-linear, bem 

como seus desdobramentos conceituais e estratégias de intervenção, seja um capítulo de livro 

intitulado “Training parent trainers and ethicists in nonlinear analysis of behavior”, escrito por 

Goldiamond em 1984. Entretanto, trata-se de um texto que enfatiza implicações de uma análise 

comportamental não-linear para contextos clínicos, ao passo que outros artigos do autor trazem 

comentários mais diretos sobre implicações de sua proposta na compreensão de problemas 

sociais (e.g., Goldiamond, 1974/2002, 1975ª, 1975b, 1975c, 1976). O trabalho de 1984 também 

deixa de fora uma série de aspectos conceituais de sua proposta que aparecem em outros artigos 

(e.g., 1965, 1976). Algo similar ocorre nos trabalhos de alguns comentadores: a depender de 

seus objetivos, os autores discutem mais ou menos certos aspectos da proposta de Goldiamond. 
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Exemplo disso é o artigo de Layng (2009), que apresenta a análise comportamental não-linear 

mas com ênfase nas implicações para a prática clínica. Ou mesmo nosso artigo (Fernandes & 

Dittrich, 2018), que enfatiza o sentido de “liberdade” desenvolvido por Goldiamond em 

detrimento dos demais aspectos de suas propostas. 

Com base na leitura de textos escritos por Goldiamond e por alguns de seus 

comentadores, elaboramos uma interpretação particular da rede conceitual que compõe a 

proposta de uma análise comportamental não-linear. Não se pretendeu aqui elaborar uma 

síntese “última e/ou perfeita” do pensamento de Goldiamond. Trata-se de uma síntese de todos 

aqueles aspectos de seus textos que nos pareceram relevantes na compreensão de problemas 

sociais de larga escala. Nesse sentido, a presente dissertação se caracteriza como um trabalho 

de pesquisa conceitual, tal como definem Laurenti e Lopes (2016): 

A pesquisa conceitual pode ser definida como uma interpretação da teoria ou texto 
psicológico. Para a construção dessa interpretação, a pesquisa conceitual pode assumir 
diferentes níveis de análise da teoria ou texto psicológico. Em um nível mais restrito, 
a investigação conceitual interroga e interpela a teoria psicológica sondando “os 
conceitos nucleares da teoria, seus significados e suas gramáticas” (Machado, 
Lourenço, & Silva, 2000, p. 23). Trata-se de fazer um escrutínio da teoria psicológica, 
explicitando as “regras” que regulam o uso de conceitos da teoria em diferentes 
contextos. (p. 43) 

 

De modo a facilitar uma apreciação crítica do presente trabalho, ressaltamos que nossa 

apresentação da análise comportamental não-linear se deu, sobretudo, a partir das leituras de 

Goldiamond (1965, 1974/2002, 1975ª, 1975b, 1975c, 1976, 1979, 1984). Quando necessário, 

recorremos também à leitura de trabalhos que comentam diretamente aspectos do pensamento 

de Goldiamond, sendo eles: Carvalho et al. (2017); Gambrill (2013); Gimenes et al. (2003, 

2005); Gimenes, Bohm e Kanamota (2010); Layng e Andronis (1984) Layng (2009); Mattaini 

(2013). O escopo de nossa interpretação está circunscrito à leitura dos textos mencionados. 

Outro aspecto do presente trabalho que confere um caráter idiossincrático à nossa 

síntese interpretativa da análise comportamental não-linear é o fato de exercitarmos uma 

aplicação dessa proposta em um contexto em que, conforme argumentamos na seção 

introdutória, ela pouco foi aplicada até então - a saber, na compreensão de problemas sociais. 

Mais especificamente, conforme também já enunciamos na seção introdutória, utilizamos a 

análise comportamental não-linear como arcabouço teórico para interpretar os efeitos 

comportamentais de uma aplicação da renda básica.  
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Assim, no que diz respeito aos efeitos comportamentais de uma renda básica, o 

presente trabalho consiste numa análise interpretativa ex post facto do experimento indiano. 

Em termos metodológicos, nosso trabalho se assemelha ao “Estudo 1” apresentado no trabalho 

de Fava (2014). Nesse estudo, Fava (2014) realizou uma análise de contingências voltada “à 

sistematização das contingências, macrocontingências e metacontingências presentes nos 

documentos de regulação do Programa Bolsa Família que definem o acompanhamento do 

cumprimento das condicionalidades de educação e de saúde pelas famílias beneficiárias” (p. 

46). A análise realizada pela autora se baseou na interpretação de todos os documentos que 

normatizam o programa Bolsa Família. De maneira similar, realizamos uma análise 

comportamental não-linear dos efeitos comportamentais da renda básica sobre o 

comportamento dos indivíduos. Uma vantagem de nosso estudo é que nossa interpretação foi 

fundamentada em dados empíricos derivados de metodologia experimental (apresentada em 

pormenores na seção 6.3), enquanto o estudo de Fava (2014) é fundamentado na análise de 

documentos como leis e diretrizes do Bolsa Família.  

Notadamente, nossa interpretação se baseou numa análise de dois textos que 

apresentam os dados decorrentes do experimento em questão. Os textos são: o relatório oficial 

elaborado pelos pesquisadores após a pesquisa, intitulado “A Little More, How Much it is... 

Piloting Basic Income Transfers in Madhya Pradesh” (SEWA, 2014), e o livro “Basic Income: 

A Transformative Policy for India” que também discute o experimento - escrito por alguns dos 

pesquisadores envolvidos no projeto (Davala, Jhabvala, Standing, & Mehta, 2015). Tanto o 

relatório oficial quanto o livro possuem três diferentes elementos textuais que nos permitiram 

formular uma interpretação comportamental não-linear. São eles: (1) os dados quantitativos 

apresentados (e.g., comparativos entre mensurações das variáveis dependentes durante linha de 

base, ínterim e término da intervenção), (2) os relatos dos próprios pesquisadores sobre 

comportamentos dos indivíduos e práticas culturais antes e depois da intervenção, e (3) quando 

disponíveis, os relatos dos indivíduos que compuseram o grupo experimental (i.e., com renda 

básica) sobre seus próprios comportamentos.  

Quando analisados conjuntamente, à luz dos conceitos da análise comportamental não-

linear de Goldiamond, esses três diferentes elementos textuais nos permitiram inferir os 

processos comportamentais que caracterizaram os efeitos do experimento. Tanto os dados 

quantitativos, quanto os relatos de pesquisadores e indivíduos participantes, nos permitiram 

identificar: mudanças na incidência de diferentes práticas culturais e padrões comportamentais 

da população; informações relevantes sobre contextos antecedentes e consequentes dessas 
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práticas culturais e padrões comportamentais; aspectos do delineamento experimental que 

dialogam com as estratégias de intervenção derivadas da análise comportamental não-linear; 

dentre outros. Finalmente, ressaltamos também que, por razões práticas nossa interpretação 

enfatizou as mudanças comportamentais que ocorreram especificamente no campo do trabalho1 

- a despeito das demais transformações que ocorreram em outras áreas da vida social da 

população, como na saúde, condições de moradia etc.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  
 
1As razões por enfatizarmos os efeitos da renda básica sobre o campo do trabalho são apresentadas na seção 6.3. 
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3 ANÁLISE NÃO-LINEAR DO COMPORTAMENTO 

3.1 UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DO SURGIMENTO DA ANÁLISE NÃO-

LINEAR DO COMPORTAMENTO 

 

Uma das mais importantes ferramentas conceituais e metodológicas do analista do 

comportamento é a análise funcional. O uso dessa ferramenta permite a identificação de 

relações funcionais entre variáveis ambientais (variáveis independentes), sejam elas internas ou 

externas ao organismo, e um comportamento-alvo (variável dependente). Frequentemente, 

segundo Goldiamond (1974/2002, 1975a, 1984), os usos dessa ferramenta são caracterizados 

por uma lógica descritiva linear. O termo “linear” se aplica aos casos em que o comportamento-

alvo é compreendido como função de variáveis que um determinado sistema explicativo atribui 

ao comportamento-alvo como seu domínio exclusivo (Goldiamond, 1984). Isso significa que o 

comportamento-alvo é analisado em função de sua história particular de reforçamento, de seus 

estímulos antecedentes, de suas variáveis mantenedoras (estímulos reforçadores) etc.. São os 

valores de tais variáveis, numa relação funcional com o comportamento-alvo, que determinam 

a probabilidade de ocorrência de tal resposta (Goldiamond, 1975a, 1984).  

Partindo de um quadro conceitual linear podemos analisar, por exemplo, a 

probabilidade de um rato “pressionar a barra” (comportamento-alvo) quando privado de água 

numa caixa de condicionamento operante. Numa análise comportamental linear, a 

probabilidade da resposta de “pressão à barra” ser emitida é compreendida como resultado de 

suas consequências, presentes e passadas. O rato pode receber uma gota de água sempre que 

pressiona a barra, estando submetido a um esquema de reforçamento contínuo. A probabilidade 

da “pressão à barra” ocorrer também é função de operações motivadoras, o que nesse caso diz 

respeito ao quanto o sujeito experimental está ou não privado da água. Com um treino 

adequado, a “pressão à barra” pode também ocorrer apenas na presença de um estímulo 

antecedente adequado, como a luz acessa na caixa de condicionamento. Trata-se, portanto, de 

variáveis que se relacionam linearmente com o comportamento-alvo. Em outras palavras: são 

variáveis no domínio exclusivo do comportamento-alvo, como o esquema de reforçamento ao 

qual o comportamento-alvo está submetido, a produção de estímulos reforçadores (gota de 

água), o grau de privação do sujeito experimental, a presença de um estímulo antecedente (“luz” 

como SD), dentre outras. Como sintetizam Gimenes et al. (2003), em análises lineares como 

essa, instâncias comportamentais são investigadas no contexto de uma álgebra de variáveis 

intra-contingência.  
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Há diversas outras situações de laboratório (ou mesmo situações cotidianas) em que 

análises lineares são suficientes para compreender e predizer a probabilidade de um 

comportamento-alvo. No entanto, há situações em que mesmo um amplo conhecimento sobre 

os determinantes lineares (incluindo a história) do comportamento-alvo não possibilita uma 

predição ou compreensão adequada do comportamento. Goldiamond começou a questionar a 

insuficiência de análises exclusivamente lineares durante seu período de pesquisas sobre as 

relações entre percepção e comportamento operante (cf. Goldiamond, 1958, 1962). Nesse 

período, Goldiamond entrou em contato com uma abordagem específica de estudo da percepção 

que na época começava a ganhar popularidade: a Teoria de Detecção de Sinais (TDS) (Layng 

& Andronis, 1984, 2009). Experimentos realizados no contexto da TDS demonstraram que a 

probabilidade de um participante reportar a presença (comportamento-alvo) de um estímulo 

(e.g., sinal visual; sinal sonoro) não podia ser determinada simplesmente pelas variáveis 

lineares, exclusivamente no domínio do comportamento-alvo. Variáveis linearmente 

relacionadas ao comportamento-alvo, como intensidade do estímulo, probabilidade a priori e 

estímulos consequentes (reforçamento positivo quando a apresentação do sinal ocasiona o 

comportamento-alvo, ou punição quando a ausência do sinal ocasiona o comportamento-alvo) 

se mostravam insuficientes para a predição da probabilidade do comportamento-alvo ocorrer. 

O que chamou atenção de Goldiamond nesses experimentos foi um fato em especial: o que se 

verifica sistematicamente é que a probabilidade do comportamento-alvo ocorrer era 

determinada também pelas variáveis no domínio exclusivo de comportamentos alternativos - 

no caso, reportar que o sinal não está presente (Goldiamond, 1984).  

Estudos sobre percepção, comportamento operante e TDS, como o descrito acima, 

permitiram a Goldiamond iniciar uma distinção entre análises comportamentais lineares e 

análises comportamentais não-lineares. Mas além dos experimentos com a TDS, outras 

pesquisas - dessa vez já no âmbito da psicologia operante - pareciam indicar também a 

importância de não restringir a análise de um dado comportamento a seus determinantes 

lineares. Goldiamond (1975a) afirma que pesquisas sobre esquemas concorrentes, escolha e 

matching law, por exemplo, indicam que analistas do comportamento deveriam levar mais em 

conta a disponibilidade ou a ausência de contingências alternativas em análises funcionais de 

comportamentos-alvo. Gradualmente, essa necessidade de se analisar o conjunto de 

contingências alternativas (i.e., alternative sets) para melhor compreender o comportamento 

assumira papel central no pensamento de Goldiamond. 
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Uma dessas pesquisas analítico-comportamentais foi especialmente influente no 

trabalho posterior de Goldiamond. Trata-se de um experimento que demonstra como o choque 

- estímulo tipicamente considerado aversivo - pode adquirir função de estímulo discriminativo 

para reforçamento (Holz & Azrin, 1961; Layng, 2009). Holz & Azrin (1961) arranjaram um 

esquema de intervalo variável em que bicadas num disco produziam comida para um pombo 

faminto, mas isso apenas se um choque seguisse cada bicada. Nos momentos em que as bicadas 

não eram seguidas por choque, a apresentação do alimento não era produzida. Os pombos 

aprenderam que, sem o choque, não haveria comida, e com o choque, comida seria produzida. 

Aos poucos, a frequência de bicadas no disco passou a aumentar na presença do choque e a 

diminuir em sua ausência. A presença do choque se tornou ocasião para emissão da mesma 

resposta que o produzia (a bicada no disco). Ao examinar esse experimento, Goldiamond 

concluiu que, do ponto de vista dos pombos, as bicadas eram plenamente justificáveis: bique, 

receba um choque e eventualmente comida; faça outra coisa, não receba o choque e passe fome 

(Layng, 2009). Um observador do experimento que presenciasse apenas as bicadas seguidas de 

choque (e não a comida produzida depois de um tempo) poderia rotular os pombos como 

“irracionais” ou como acometidos por algum tipo de patologia. Mas uma análise das alternativas 

à bicada revelava um pombo cujo comportamento estava sensível ao conjunto de contingências 

que compunha a condição experimental. A bicada ao disco (comportamento-alvo), que 

metaforicamente representava uma busca pela produção de choque (e pela dor subsequente), 

podia ser explicada não-linearmente - através de uma análise das contingências alternativas 

disponíveis (Layng, 2009).  

Outros experimentos analítico-comportamentais também influenciaram a ênfase de 

Goldiamond na necessidade de se analisar explicitamente comportamentos alternativos ao 

comportamento-alvo. Goldiamond foi colega muito próximo de Azrin (Layng, 2009), e outros 

artigos deste autor, para além do descrito no parágrafo anterior, também exerceram influência 

sobre Goldiamond. Num desses artigos, por exemplo, Herman e Azrin (1962) demonstraram 

como punições eram mais efetivas na supressão de um comportamento-alvo quando havia 

comportamentos alternativos não punidos disponíveis. Goldiamond também acreditava que 

uma análise não-linear propicia uma resposta melhor a problemas explicativos como aqueles 

decorrentes dos experimentos sobre esquiva não-discriminada (Gimenes et al,, 2003; Layng, 

2009). Neste caso, uma análise não-linear poderia oferecer uma explicação alternativa à teoria 

dos dois fatores de Mowrer (1947), por exemplo. Foi sob a influência de pesquisas como essas, 

e aquelas relacionadas à TDS, portanto, que Goldiamond constatou a importância de se elaborar 
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uma abordagem que assumisse de saída a necessidade de uma análise comportamental não-

linear.2 

 

3.2 O QUE É UMA ANÁLISE NÃO-LINEAR DO COMPORTAMENTO 

 

Uma análise comportamental não-linear compreende um comportamento-alvo como 

função de múltiplas contingências concorrentes (Gimenes et al. 2005; Goldiamond, 1975a; 

Layng, 2009). Nesse sentido, o que se busca é explicar “simultaneamente contingências 

concorrentes e a interação dinâmica entre suas variáveis definidoras no transcorrer do tempo” 

(Gimenes et al., 2003, p. 36). Como já indicado na seção anterior, trata-se de uma lógica 

descritiva que compreende um comportamento-alvo como função de sua estimulação 

antecedente e consequente (e.g., valor reforçador), de seu custo de resposta e também das 

estimulações antecedentes e consequentes, bem como custo de resposta, de padrões 

comportamentais alternativos. De modo a elucidar as relações de causalidade envolvidas na 

emissão de um comportamento-alvo, uma análise comportamental não-linear proporciona uma 

descrição do fluxo comportamental baseada em uma análise de relações entre-contingências.  

Para tanto, um comportamento-alvo é, mais precisamente, analisado como função da 

resolução de uma matriz contingencial que é composta pelo comportamento-alvo e por 

comportamentos alternativos - bem como suas relações consequenciais de custos e benefícios 

(Gimenes et al., 2005; Goldiamond, 1984). O uso da matriz contingencial como instrumento 

analítico é reminiscente das pesquisas sobre percepção em TDS, referidas anteriormente 

(Goldiamond, 1984; Layng, 2009). Nas pesquisas em TDS, as consequências dos 

comportamentos são explicitamente listadas numa matriz, cujas linhas e colunas são compostas 

por pelo menos duas condições ambientais alternativas e duas classes de respostas alternativas, 

respectivamente (Layng & Andronis, 1984). Um participante desse tipo de pesquisa pode ser 

instruído, por exemplo, a “responder sim” na “presença de um triângulo verde” e a “responder 

não” na “ausência do triângulo verde”. Nesse caso, temos uma matriz 2x2, composta por duas 

respostas alternativas bem definidas (”responder sim” e “responder não”) e duas condições 

ambientais alternativas (”presença do triângulo verde” e “ausência do triângulo verde”). Na 

_______________  
 
2Uma história mais detalhada do desenvolvimento da abordagem não-linear por Goldiamond pode ser encontrada 
nos trabalhos de Gimenes et al. (2003) e Layng (2009). 
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medida em que o experimentador arranja diferentes consequências (i.e., custos e benefícios) 

para as alternativas comportamentais, a probabilidade do participante “responder sim” na 

“presença do triângulo verde” ou “responder não” na “ausência do triângulo verde” pode ser 

controlada.  

Por vezes, Goldiamond (1984) também se refere à matriz contingencial como uma 

matriz de custos e benefícios (payoff matrix). Assim sintetiza o autor:  

A matriz de custos e benefícios, cuja resolução governa o comportamento (ou, mais 
especificamente, uma dada relação contexto-resposta) é, para o comportamento-alvo 
e comportamentos alternativos, o conjunto de custos do comportamento-alvo (1-), 
benefícios do comportamento-alvo (1+), custos do comportamento alternativo (2-) e 
benefícios do comportamento alternativo (2+). Quando há outros comportamentos 
alternativos disponíveis (2, 3, ... n), seus custos (..., n-), assim como seus benefícios 
(..., n+), também devem ser acrescentados à matriz. O caso mais simples contém 
apenas duas classes de comportamentos (relações contexto-resposta) [...] 
(Goldiamond, 1984, p. 524) 

 

Desse modo, o comportamento-alvo é explicado em função da resolução de uma 

matriz contingencial. Um comportamento considerado problema (e.g., autolesivo, obsessivo) 

pode ocorrer apesar de todos seus elevados custos pois, se compararmos seus custos e 

benefícios aos custos e benefícios de comportamentos alternativos, o comportamento problema 

se revela uma resposta sensível do organismo ao conjunto de contingências disponíveis. Nesse 

contexto, um comportamento problema é considerado uma escolha racional, que decorre da 

resolução da matriz de alternativas contingenciais (Gimenes et al., 2005)3. 

É importante ter clareza sobre a que Goldiamond se refere quando utiliza termos como 

“custos” e “benefícios”. Apesar da linguagem próxima à economia, Goldiamond (1984) 

argumenta que custos e benefícios não são positiva ou negativamente definidos por valores 

monetários pré-estabelecidos (ou por seus equivalentes em choques, quantidade de comida ou 

valores de sobrevivência hipotetizados). No contexto de uma análise comportamental não-

linear, custos e benefícios fazem referência a “demonstráveis efeitos incrementais ou 

decrementais sobre o comportamento, que por sua vez são derivados de um histórico de 

contingências numa dada condição” (p. 520). Um choque elétrico contingente a algum 

comportamento, por exemplo, poderia ser considerada um custo, de um ponto de vista 

estritamente econômico. Mas de um ponto de vista analítico-comportamental, é perfeitamente 

_______________  
 
3Ressaltamos que, no contexto da formulação de Goldiamond, o uso do termo “racional” não coincide com usos 
mentalistas do termo – frequentes em outras disciplinas ou mesmo no senso comum.  
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possível que um choque seja considerado um benefício, em função de um histórico de 

aprendizagem particular (Goldiamond, 1984). É a relação entre custos e benefícios dos padrões 

comportamentais que compõem a matriz que, inicialmente, determina o valor ou eficácia de um 

reforço ou outro evento consequente (Gimenes et al., 2010). Ademais, falar em termos de 

“custos” e “benefícios”, sugere também que as consequências vêm “em pacotes”, especialmente 

na vida cotidiana. Ou seja, um comportamento produz não só uma consequência, facilmente 

identificável e ou isolável, mas sim um conjunto de consequências (Goldiamond, 1984; Layng, 

2009). Sobre essa aproximação entre análise do comportamento e uma “linguagem econômica”, 

Goldiamond (1984) salienta que: 

O uso de modelos econômicos e modelos analítico-comportamentais não implica que 
normas éticas ou comportamentos são “econômicos” em suas naturezas [...] O modelo 
descrito [a análise comportamental não-linear] é simplesmente um esforço para 
especificar e definir formalmente, em termos não ambíguos, as suposições, termos 
designatórios [designatory terms], e relações que pesquisadores e terapeutas utilizam 
quando estabelecem e justificam regras normativas e descritivas para seus próprios 
comportamentos. (p. 541) 

 

Um exemplo simples pode auxiliar na compreensão do modelo analítico não-linear. 

Partindo desse quadro conceitual, Layng (2009) afirma que o comportamento de “dizer sim” 

(comportamento-alvo) para um convite de casamento, por exemplo, pode ser o resultado de 

uma história prévia de divertimento em casamentos, oferta de pratos gostosos e raros sem custo, 

dentre outras consequências (benefícios) - mesmo com alguns custos, como gastos com 

transporte e peças de roupas caras. Entretanto, “dizer sim” para o convite de casamento de um 

primo pouco ou nada querido pode ter menos a ver com suas consequências e muito mais a ver 

com os tumultos familiares (elevados custos) que “dizer não” provocaram no passado. Nesse 

caso, a probabilidade de uma pessoa “dizer sim” é função não apenas das consequências 

passadas produzidas pelo “sim” num determinado contexto, mas também das consequências 

passadas (dos custos e benefícios) de dizer “não” - um comportamento alternativo. Uma análise 

linear, conclui Layng (2009), tende a se ater à descrição das consequências presentes e passadas 

da resposta “dizer sim”. A Tabela 1 ilustra uma sistematização inicial dessa hipotética matriz 

contingencial: 
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Tabela 1 
 

Análise Não-Linear do Comportamento de “Dizer Sim”: Exemplo de Matriz Contingencial 

Alternativas 
Comportamentais Custos - Benefícios + 

“Dizer sim” ao convite de 
casamento (comportamento

alvo) 

Eventuais gastos com 
transporte e peças de roupas 
adequadas; contato com o 

primo desagradável 

Aprovação de familiares; pratos 
raros e gostosos disponíveis na 

festa; eventual contato com 
familiares agradáveis 

“Dizer não” ao convite de 
casamento (comportamento

alternativo) 

Reprovação de outros 
familiares (“tumultos 

familiares”) 

Evita contato com o primo; livre 
para fazer outras atividades 

Nota. A tabela exemplifica graficamente uma matriz contingencial, inspirada nas matrizes utilizadas na Teoria de 
Detecção de Sinais (Goldiamond, 1984). A coluna à esquerda especifica as alternativas de relações 
comportamentais. As duas colunas seguintes, à direita, especificam os custos e benefícios (respectivamente) de 
cada alternativa comportamental. A matriz é composta por contingências alternativas. O comportamento-alvo é 
compreendido como função da resolução da matriz contingencial. 
 

Situações como a do exemplo acima caracterizam um caso mais básico de análise não-

linear, a saber, aquele onde há apenas duas alternativas bem delimitadas: “dizer sim” e “dizer 

não”. De qualquer modo, independente de quantas contingências alternativas compõem uma 

dada matriz, Goldiamond (1975a, 1976) ressalta que as alternativas precisam estar bem 

delimitadas para poderem ser analisadas não-linearmente. “Estar em casa” ou “estar no 

trabalho”, por exemplo, são alternativas bem definidas e podem compor uma matriz 

contingencial a ser analisada. Mas “estar em casa” ou “estar em qualquer outro lugar” é uma 

distinção que não se caracteriza por uma delimitação clara entre alternativas. Como afirma 

Goldiamond (1976), “estar em qualquer outro lugar” pode incluir “estar na Lua ou em Júpiter” 

(p. 22). Quanto maior o número de ocasiões e consequências possíveis, e quanto mais amplo o 

repertório comportamental do indivíduo, mais complexa tende a ser a matriz contingencial. De 

um ponto de vista da distinção entre análises moleculares e molares do comportamento, é 

possível dizer que a análise não-linear introduz uma visão molecular “de mecânica da 

contingência que conduz para um produto molar na matriz de relações” (Gimenes et al., 2003, 

p. 4).  

Não se trata, é claro, de rejeitar análises exclusivamente lineares do comportamento. 

Conforme argumentado anteriormente, essas podem ser suficientes em diversas situações. Mas 

há uma importante implicação teórica da distinção entre análises lineares e não-lineares. Em 
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casos onde uma análise operante linear parece não ser suficiente ou adequada, não há 

necessidade de rejeitar a análise operante como um todo, adotando o uso de constructos ou 

explanações cognitivistas, por exemplo - uma análise não-linear, coerente com os princípios 

epistemológicos do comportamentalismo radical, pode se mostrar mais adequada (Goldiamond, 

1984). Com o intuito de aprofundarmos a análise da matriz contingencial, apresentaremos em 

seguida alguns dos desdobramentos conceituais decorrentes de uma análise comportamental 

não-linear. Tais desdobramentos constituem a totalidade da abordagem não-linear, e são eles 

que, em última instância, possibilitarão a análise posterior do experimento de renda básica 

indiano. 
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4 DESDOBRAMENTOS CONCEITUAIS DE UMA ANÁLISE NÃO-LINEAR DO 

COMPORTAMENTO4 

4.1 GRAUS DE LIBERDADE, GRAUS DE COERÇÃO E ESCOLHA GENUÍNA 

 

Para melhor caracterizar os eventuais graus de complexidade de matrizes 

contingenciais, Goldiamond (1975a, 1976) toma emprestado da física o conceito de graus de 

liberdade (gl). Na física, esse conceito é comumente utilizado para se referir à quantidade de 

variáveis independentes que podem ser especificadas e que determinam um sistema. O exemplo 

dado por Goldiamond (1976) para ilustrar como o conceito pode ser utilizado faz referência à 

fórmula de cálculo do volume de um cubo: V = a.b.c, sendo V o volume, a o comprimento, b a 

largura e c a altura. Três valores dessa fórmula podem variar de maneira independente e, quando 

especificados, permitem a determinação do quarto valor, o qual identifica o sistema que está 

sendo analisado (e.g., a.b.c determina V; bem como V.b.c determina o valor de a). Nesse 

exemplo, portanto, gl = 3, já que a determinação completa do sistema depende da especificação 

de três variáveis (Goldiamond, 1976).  

No contexto de uma análise comportamental não-linear e de uma caracterização das 

matrizes contingenciais, o conceito de graus de liberdade especifica o número de alternativas 

comportamentais que compõe uma determinada matriz. Se num dado contexto social o trabalho 

em uma mina é a única alternativa que permite acesso a uma consequência crítica (e.g., 

sobrevivência) - de outra forma a pessoa simplesmente “passa fome” - então, em relação a 

trabalhos disponíveis, gl = 0. Não há graus de liberdade e, em consequência, é possível dizer 

que o trabalho na mina não foi uma escolha livre. Se, entretanto, há, além do trabalho na mina, 

trabalho numa fazenda e numa indústria, então gl = 2. Nesse último caso, apenas um 

comportamento é emitido (i.e. “escolhido”), como “trabalhar na mina”, por exemplo, mas a 

disponibilidade de duas alternativas configura um maior grau de liberdade. Resumidamente, n 

contingências diferentes disponíveis menos um, define os graus de liberdade comportamental 

de uma dada matriz contingencial. No contexto desse mercado de trabalho hipotético, segundo 

Goldiamond (1976), é mais provável que os trabalhadores se sintam mais independentes e o 

abuso por parte dos empregadores (que controlam o acesso a reforçadores críticos) se torna 

menos provável.  

_______________  
 
4Parte desse capítulo foi publicado em Fernandes e Dittrich (2018). 
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O uso do conceito de graus de liberdade se justifica, para o autor, pois “não apenas 

sugere que liberdade é uma questão de graus, mas também implica que coerção ... é, igualmente, 

uma questão de graus” (Goldiamond, 1976, p. 22). Pressupondo que “sobrevivência” é uma 

consequência crítica e o acesso a ela é tornado contingente apenas a uma classe de respostas, 

como o trabalho na mina (i.e., ou a pessoa trabalha na mina ou “morre de fome”), o grau de 

coerção (gc) é máximo. Quando gl = 0, alcança-se o valor máximo de gc. No contexto do 

exemplo do mercado de trabalho, temos que, “onde há escolha entre mina, moinho, fábrica ou 

fazenda, a coerção é menor devido ao alto valor de gl” (Goldiamond, 1976, p. 22). Trata-se de 

uma relação de proporção inversa: quanto maior o número de alternativas comportamentais, 

maior o grau de liberdade e, portanto, menor o grau de coerção.5 Assim, as matrizes 

contingenciais podem ser caracterizadas em função dos graus de liberdade e de coerção que 

elas apresentam. O que tal caracterização possibilita, em última instância, é o desenvolvimento 

de uma concepção analítico-comportamental particular de liberdade. 

Para Goldiamond, liberdade envolve a possibilidade de fazer escolhas genuínas 

(Goldiamond, 1976; Fernandes & Dittrich, 2018). Conforme já argumentamos, no contexto de 

uma análise comportamental não-linear, um comportamento-alvo é considerado uma escolha 

racional, que decorre da resolução da matriz contingencial. No entanto, para que possamos 

caracterizar uma escolha como genuína, é preciso uma análise pormenorizada das contingências 

alternativas que compõem a matriz. Não é suficiente, por exemplo, que o repertório 

comportamental de uma pessoa possibilite o trabalho numa mina (i.e., que ela tenha habilidades 

de um minerador) se não há minas ou vagas disponíveis para trabalho em minas no contexto. 

Neste caso, o trabalho na mina não constitui uma escolha genuína, pois não há possibilidade de 

se estabelecer relação de contingência entre uma classe de resposta (e.g., aquelas relativas ao 

trabalho numa mina) e oportunidades no ambiente social que garantiriam acesso a 

consequências críticas (e.g., sobrevivência). De maneira inversa, é possível imaginar situações 

em que abundam oportunidades de emprego (e.g., mina, fazenda, fábrica) mas uma pessoa não 

tenha as habilidades necessárias para ocupar quaisquer uma das vagas - ou mesmo 

conhecimento da existência de tais vagas. Neste caso também inexiste o estabelecimento de 

relações de contingência, mas desta vez por conta de um déficit no repertório comportamental 

da pessoa em questão.  

_______________  
 
5Diferente dos graus de liberdade, o conceito de graus de coerção não é retirado da física. Nesse caso, seu uso é 
meramente figurativo (Goldiamond, 1976). 
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Nas palavras de Goldiamond (1975c), “liberdade requer que as contingências 

alternativas sejam igualmente possíveis” (p. 124) e, apenas na medida em que estas sejam de 

fato igualmente possíveis, “estará caracterizado um aumento nos graus de liberdade” (p. 123). 

É nesse sentido que Goldiamond (1965) afirma que uma pessoa que tenha tido acesso à 

educação escolar de qualidade, e consequentemente tem maior acesso a alternativas de trabalho 

remunerado, “é mais livre que alguém que pode apenas cavar valas para sobreviver” (p. 252). 

A efetiva disponibilidade de contingências alternativas (repertório comportamental e 

oportunidades) é um aspecto importante a ser analisado numa matriz contingencial, e permite 

identificarmos uma escolha como genuína. A esse respeito, assim sintetiza Goldiamond (1976): 

A falha na distinção entre escolha genuína e a simples disponibilidade de 
[oportunidades] alternativas, não importando quão bem essa disponibilidade se faz ser 
conhecida por um procedimento de consentimento esclarecido, é reminiscente da 
afirmação de Anatole France sobre a imparcialidade da lei, que “em sua majestosa 
igualdade, proíbe tanto o rico quanto o pobre de dormir sob pontes, mendigar e roubar 
pão”. (p. 23) 

 

4.2 CONSEQUÊNCIAS CRÍTICAS E ESCOLHAS GENUÍNAS 

 

Não obstante, Goldiamond (1976) ressalta que não só a efetiva disponibilidade de 

contingências alternativas - caracterizadas pela existência de um repertório comportamental e 

das oportunidades necessárias para sua ocorrência - é suficiente para caracterizar uma escolha 

como genuína. Uma matriz contingencial que possibilite uma escolha genuína requer também 

que consequências críticas estejam disponíveis para diferentes padrões comportamentais. 

Consequências críticas, segundo Goldiamond (1976), são aquelas que, quando tornadas 

contingentes a algum comportamento em particular, geralmente exercem forte poder de 

controle - tendo alto valor reforçador quando acrescentadas (e.g., alimento para o faminto) ou 

quando removidas (e.g., choque elétrico de alta intensidade). Em outras palavras, são 

consequências que, dadas certas condições ou operações, tendem a ser mais preferidas em 

situações de escolha. 

A depender de uma série de condições, certas consequências podem ser tornar mais 

críticas que outras (Goldiamond, 1974/2002, 1976). Em estudos de laboratório é possível 

proporcionar ao organismo duas consequências diferentes, manter o custo de resposta, as 

demais variáveis sem alterações e, então, verificar qual das consequências será produzida com 

maior frequência (i.e. aquela que será “preferida” pelo organismo). A preferência de uma 
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consequência sobre a outra pode não só ser mensurada como também manipulada num 

laboratório. Uma das maneiras de manipular o valor de determinadas consequências é o controle 

do grau de privação. Um organismo que esteja com peso corporal adequado, devidamente 

saciado, tende a preferir oportunidades para se exercitar ao invés de oportunidades para comer 

(Goldiamond, 1976). Entretanto, o que pode ser feito em laboratório é privar o organismo de 

alimento, reduzindo seu peso corporal em até 30% e garantindo assim que “comida” será uma 

consequência crítica - passível de ser utilizada como reforçador positivo, por exemplo. 

O valor de uma determinada consequência - ou, o quanto uma consequência é de fato 

crítica - é aspecto essencial do sentido de coerção proposto por Goldiamond. 

Consequentemente, a análise de quão críticas são as consequências de diferentes padrões 

comportamentais (que compõem uma situação de escolha) é necessária para se pensar num 

sentido de “liberdade”. Em exemplo anterior (ver seção 4.1), foi descrito um mercado de 

trabalho hipotético onde “sobrevivência” (i.e., acesso a recursos essenciais), uma consequência 

crítica, foi tornada contingente apenas a uma classe de respostas - o trabalho na mina. Para 

Goldiamond, situações como essas configuram severa coerção, pois inexistem escolhas (gl = 0) 

e a consequência contingente ao comportamento é crítica (1975c). Em última instância, o quão 

críticas determinadas consequências são determina o quanto certas consequências se 

caracterizam como benefícios numa matriz contingencial.  

O grau de liberdade comportamental em relação à escolha de trabalhos seria maior, no 

exemplo acima, se houvessem relações de contingência alternativas para trabalhos numa 

fazenda ou numa fábrica (gl = 2, portanto) que proporcionassem acesso aos recursos essenciais 

para sobrevivência. Mas ainda assim, Goldiamond (1976) afirma que podemos considerar 

coercitiva uma condição como essa, em que mesmo havendo alternativas de trabalho 

assalariado (gl > 0) num mercado de trabalho, apenas estas proporcionam aos trabalhadores 

acesso à consequência crítica em questão - a saber, sobrevivência - não havendo meios de 

sobrevivência alternativos ao mercado. O controle do comportamento do trabalhador por 

empregadores, nesse exemplo, é possível porque a falta de acesso a recursos essenciais torna a 

sobrevivência uma consequência crítica para trabalhadores. Nesse ponto, Goldiamond (1976) 

reconhece que, por mais que seja possível uma descrição das condições e dos comportamentos 

que caracterizam coerção e liberdade, há uma dimensão ética importante na definição desses 

termos, que torna uma descrição técnico-científica insuficiente. Essa dimensão diz respeito aos 

“graus e tipos de coerção que iremos tolerar, e que salvaguardas contra abusos eles exigirão” 
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(Goldiamond, 1976, p.25), dada a dificuldade de imaginarmos um mundo plenamente livre de 

coerção. 

Situação similar ao exemplo do mercado de trabalho é o uso coercitivo de economia 

de fichas em instituições carcerárias ou de saúde mental - baseado em princípios derivados da 

análise experimental do comportamento e que foi comum nos Estados Unidos durante as 

décadas de 1960 e 1970 (Wexler, 1973; Goldiamond, 1974/2002). O próprio Goldiamond 

(1974/2002) relata visita a uma instituição psiquiátrica que utilizava fichas como estímulo 

reforçador condicionado estabelecido por meio da privação ao acesso a camas - forçando os 

internos a dormir num chão frio. O acesso à cama era tornado uma consequência crítica, pois 

só ele evitava o contato com a aversividade do frio durante as noites. A instituição exigia que 

certos padrões comportamentais fossem emitidos para que os pacientes recebessem fichas, 

passíveis de serem trocadas pelo acesso à cama. Nesse caso, mesmo havendo contingências 

alternativas disponíveis (gl > 0) para acesso a fichas, a prática institucional pode ser considerada 

coercitiva, na medida em que torna o acesso a uma consequência crítica (acesso à cama) 

contingente apenas a certos comportamentos definidos pela própria instituição. Afirma 

Goldiamond: 

Um sistema que cria algum estado crítico de necessidade, como a fome (ou não o cria, 
mas dele tira proveito), e então torna o alimento contingente apenas ao repertório 
específico que ele deseja, deixando a pessoa com a escolha entre passar fome ou 
consentir, certamente pode ser chamado de coercivo. (1975c, p. 61) 

 

A análise descrita no trecho acima se aplica tanto à situações experimentais em 

laboratórios, em que animais não-humanos são privados de água ou comida, quanto aos 

exemplos do mercado de trabalho e das instituições de saúde mental que se utilizam da 

economia de fichas. Há nesse trecho uma distinção ainda mais específica, entre sistemas que 

criam situações críticas de necessidade e outros que não as criam mas tiram vantagem delas. 

De modo a finalizar a caracterização dos sentidos de coerção de Goldiamond e prosseguir com 

os desdobramentos conceituais da análise comportamental não-linear, apresentaremos em 

seguida os dois tipos específicos de coerção por ele identificados, a saber, a coerção instigada 

e a coerção oportuna. 
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4.3 COERÇÃO INSTIGADA E COERÇÃO OPORTUNA 

 

A coerção instigada é aquela em que uma instituição, grupo ou pessoa arranja o 

conjunto de contingências que proporciona acesso a consequências críticas e em que ela mesma 

estabelece as condições que tornam as consequências críticas (Goldiamond, 1976). Um 

exemplo seria o já mencionado uso de animais não-humanos em pesquisas de Análise do 

Comportamento. São os próprios experimentadores que estabelecem os comportamentos a 

serem reforçados e as condições que tornam o acesso à água ou comida consequências críticas 

(i.e. manejo da privação). Como argumenta Goldiamond, se  

pombos privados pudessem consentir, e fossem obrigados a fazer isso antes de ser 
submetidos ao procedimento de treino que é seu único meio de conseguir alimento, 
tal consentimento poderia ser considerado como tendo sido obtido sob severa coerção, 
tornada ainda mais severa pelo fato de que foi o próprio sistema experimental que 
tornou potente o reforçador que ele proporciona. (1976, p. 24) 

 

O próprio Goldiamond (1976) fornece outros exemplos além dos laboratórios com 

animais não-humanos. Quando instituições carcerárias estabelecem que presos “dispostos a 

participar” de pesquisas biomédicas terão acesso à liberdade condicional antecipada 

(consequência crítica), temos um caso de coerção instigada. Nesse caso, o próprio sistema penal 

que tem o poder de privar alguém de liberdade, tem também o poder de utilizar “a restituição 

da liberdade” para fazer com que presos se comportem de maneiras definidas pela instituição. 

Outros exemplos são o uso de métodos de tortura, em que o alívio da dor (dor provocada por 

agentes institucionais) é tornado contingente a comportamentos estabelecidos pelo sistema (e.g. 

confissões, entrega de informações) e situações em que uma empresa produz artificialmente 

escassez de algum produto fundamental - do qual ela detém monopólio - e então lucra com a 

situação por ela gerada. 

Já a coerção oportuna é aquela em que uma instituição, grupo ou pessoa arranja o 

conjunto de contingências que proporciona acesso a consequências críticas, mas ela mesma não 

tem condições de tornar tais consequências críticas (Goldiamond, 1976). A instituição, grupo 

ou pessoa apenas tira vantagem da oportunidade proporcionada pelo “estado das coisas”, seja 

ele natural ou feito por seres humanos. O exemplo apresentado pelo autor são as “profissões de 

ajuda” em geral, em especial instituições médicas (Goldiamond, 1976). Nesses casos, pacientes 

precisam se submeter a certas formas de tratamento, se comportando de acordo com prescrições 

institucionais, para ter acesso a consequências críticas (e.g. alívio de dor, cura). Quando gl = 0 

e as consequências são críticas, há um quadro de coerção severa, que “não é amenizada pelo 
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fato de não ter sido instigada institucionalmente - nem é amenizada pela sua prevalência, 

inevitabilidade ou desejabilidade social” (Goldiamond, 1976, p. 26).  

Casos como esse ressaltam novamente a dimensão ética da discussão sobre coerção. 

A coerção oportuna proporciona ao sistema a possibilidade de serem estabelecidas práticas 

socialmente desejáveis ou aceitas, mas também oferece oportunidades para o estabelecimento 

de práticas abusivas (i.e. abuso de poder). Uma instituição médica que detém o monopólio de 

algum tratamento específico pode, por exemplo, estipular preços abusivos para o acesso a 

consequências críticas. Novamente, em casos como esses, a argumentação de Goldiamond 

(1976) já apresentada anteriormente se faz necessária: há necessidade de se estabelecer 

democraticamente os graus e os tipos de coerção que nós, como sociedade, estaremos dispostos 

a aceitar - bem como as proteções contra o abuso que iremos estabelecer (e.g., quebra de 

monopólios, criação de orgãos de fiscalização). 

O mercado de trabalho, utilizado como exemplo ao longo deste texto, pode também 

ser caracterizado como um sistema de coerção oportuna. Empregadores podem estipular os 

comportamentos necessários para trabalhadores (em condições de privação diversas) acessarem 

consequências críticas. As condições de privação não necessariamente foram instigadas pelos 

próprios empregadores. Casos de abusos decorrentes desse tipo de coerção foram especialmente 

comuns ao longo do século XIX, durante o processo de consolidação do trabalho assalariado 

em sociedades capitalistas (Polanyi, 2001; Steinfeld, 2001) e, ao longo da história, foram 

necessárias ações diversas para que possibilidades de abusos fossem mitigadas (e.g. criação e 

consolidação de sindicatos de trabalhadores, legislações trabalhistas). 

Os desdobramentos conceituais de uma análise comportamental não-linear 

apresentados até aqui são assim resumidos por Goldiamond: 

Escolhas são consideradas genuínas quando há igualdade de repertórios 
contingenciais. Igualdade de repertórios contingenciais requer oportunidades ou 
ocasiões igualmente disponíveis, padrões igualmente disponíveis de comportamento, 
consequências [críticas] igualmente potentes e, como se tratam de repertórios 
contingenciais - e repertórios são estabelecidos ao longo do tempo - históricos de 
contingenciamentos funcionalmente similares. (1976, p. 38) 

 

A caracterização da matriz contingencial em função dos graus de liberdade, dos graus 

de coerção e das possibilidades de escolha genuína propicia ferramentas conceituais passíveis 

de serem utilizadas em variados contextos. Intervenções podem ser planejadas na clínica 

visando a ampliação do repertório comportamental de um paciente, de modo a ampliar suas 
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possibilidades de escolha genuína em seu cotidiano. Por outro lado, é possível também planejar 

intervenções que possibilitem uma ampliação das oportunidades de acesso à consequências 

críticas e que, por sua vez, ampliem as possibilidades de escolhas genuínas de grupos 

vulneráveis (políticas públicas podem funcionar nessa direção). Por mais que conceitos como 

os de liberdade e coerção tenham também uma dimensão ética, um analista do comportamento 

pode se valer da distinção entre coerção instigada e oportuna para fazer suas leituras das 

relações de controle que compõem um ambiente social.6 Ao mesmo tempo, pode também 

utilizar dessas distinções como auxílio no planejamento de intervenções que façam menos uso 

de coerção. É justamente para o campo das estratégias de intervenções que nos voltaremos 

adiante. A começar por outro importante desdobramento de uma análise comportamental não-

linear: a abordagem construcional (constructional approach). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  
 
6Uma discussão ampliada sobre os conceitos de liberdade e coerção em Goldiamond extrapola o escopo desse 
trabalho. O leitor interessado pode encontrar tal discussão em Fernandes e Dittrich (2018). 
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5 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO DERIVADAS DA ANÁLISE 

COMPORTAMENTAL NÃO-LINEAR 

5.1 A ABORDAGEM CONSTRUCIONAL 

 

A abordagem construcional é a estratégia de intervenção derivada de uma análise 

comportamental não-linear.  Goldiamond (1974/2002) apresenta essa estratégia como uma 

alternativa a abordagens que ele denomina patológicas (ou eliminativas), cujo foco é o “alívio 

ou a eliminação de perturbações comportamentais, por variados meios” (p. 122). Estratégias de 

intervenções patológicas frequentemente consideram problemas comportamentais como uma 

espécie de patologia, que “a despeito de como foi estabelecida, desenvolvida ou é mantida, deve 

ser eliminada” (Goldiamond, 1974/2002, p. 122). Para eliminar ou reduzir o comportamento de 

conversar em sala de aula, por exemplo, uma professora pode colocar um aluno de castigo por 

dez minutos sempre que ele conversar. Desse modo, o comportamento-problema (conversa em 

sala de aula) produziria, portanto, uma consequência (castigo) que pode ter função de punição 

(Gambrill, 2013). No contexto de uma instituição de saúde mental, agentes de saúde podem 

“parar de dar atenção” para pacientes psicóticos com discursos delirantes ou com alucinações 

(Layng & Andronis, 1984). Em contextos de intervenções em problemas sociais, práticas 

consideradas “desviantes”, como a pichação, podem ser criminalizadas e sujeitas a sanções 

diversas (Carvalho et al., 2017). Via de regra, nesses casos, as intervenções são diretamente 

dispensadas ao comportamento-problema e, normalmente, envolvem algum tipo de uso da 

extinção, punição, ameaças (reforçamento negativo), dessensibilização sistemática, aumento do 

custo de resposta do comportamento-problema, dentre outros procedimentos. Cabe também 

ressaltar que, ao se referir às estratégias patológicas, Goldiamond não remete exclusivamente a 

práticas analítico-comportamentais. Quaisquer intervenções que tenham as características 

descritas acima, sejam elas em quaisquer contextos, podem ser consideradas patológicas ou 

eliminativas.   

Uma abordagem construcional, em contrapartida, tem como foco a construção de 

novos repertórios comportamentais que substituem o comportamento-problema e o tornam uma 

alternativa menos preferida (Goldiamond 1974/2002). Aqueles comportamentos que, do ponto 

de vista de abordagens patológicas, são interpretados como uma patologia a ser eliminada, são 

vistos numa abordagem construcional como padrões comportamentais que produzem 

consequências críticas - portanto “racionais” - mas a um elevado custo para o sujeito ou 

comunidade (Goldiamond, 1974/2002, 1975b). Numa abordagem construcional o foco, 
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portanto, é explicitamente a construção de repertórios comportamentais - ao contrário de 

abordagens patológicas, que podem produzir certa variabilidade comportamental mas apenas 

como subproduto da eliminação (ou redução) do comportamento-problema.  

Intervenções derivadas de uma abordagem construcional tendem a identificar e 

programar um ou mais objetivos comportamentais que possibilitem as mesmas consequências 

mantenedoras do comportamento-problema. Para se constituírem como alternativas que 

substituam o comportamento-problema, esses objetivos comportamentais devem se caracterizar 

como alternativas menos custosas em relação ao comportamento-problema. Num cenário ideal 

de aplicação da abordagem construcional, os padrões comportamentais alternativos que 

constituem os objetivos comportamentais devem ter, se possível, não só menores custos que o 

comportamento-problema mas também benefícios ainda maiores tanto para o indivíduo quanto 

para a comunidade em questão (Gambrill, 2013; Goldiamond, 1984; Layng, 2009).  

Para tanto, a elaboração de um programa de intervenção construcional é composta por 

quatro diferentes etapas (Gimenes et al., 2005; Goldiamond, 1974/2002, 1975b): 

1 - Estipular/definir o objetivo comportamental: devem ser descritos os padrões 

comportamentais a serem estabelecidos ou construídos. Os padrões devem ser descritos 

explicitamente, em termos observáveis, para que seja possível avaliar em que medida os 

objetivos comportamentais foram atingidos. Ao invés de apenas definir objetivos em termos 

negativos, como “reduzir fobia social”, definir também objetivos em termos positivos, como 

“frequentar um curso de idiomas duas vezes por semana”. Via de regra, os objetivos são 

definidos conjuntamente por analistas do comportamento e demais indivíduos participantes - 

seja um paciente e seus familiares na clínica, um grupo ou uma população alvo (Goldiamond, 

1976, 1984). Não só os objetivos comportamentais, mas todo o processo de mudança deve ser 

discutido abertamente com as partes envolvidas. 

2 - Repertório corrente relevante: esse é outro ponto inicial do planejamento de 

intervenções construcionais. Se refere ao repertório preexistente que é relevante para o 

estabelecimento do objetivo comportamental. Se faz necessário um levantamento minucioso do 

repertório comportamento do indivíduo ou da população alvo, bem como das contingências que 

compõem o problema. Na clínica, esse levantamento pode ser feito, dentre outras formas, 

através do uso de questionários, como o Questionário Construcional, por exemplo (Gimenes et 

al., 2005). É nesse sentido que uma análise prévia da matriz contingencial, composta pelo 

comportamento-problema e suas alternativas, é fundamental. 
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3 - Procedimentos de mudanças comportamentais: procedimentos que serão utilizados 

para alterar as relações comportamentais preexistentes em direção aos objetivos 

comportamentais. Nesse momento, o analista do comportamento deve fazer uso de toda e 

qualquer técnica ou ferramenta conceitual que possibilite uma nova resolução favorável (em 

relação ao objetivo comportamental) da matriz contingencial. A análise das relações entre-

contingências (molares e não-lineares) é complementada por análises e intervenções intra-

contingências (lineares e moleculares), que alterem as relações de custo e benefício de 

diferentes padrões comportamentais. Assim, o analista do comportamento pode lançar mão do 

uso de regras (controle instrucional), do manejo de operações motivadoras, de modelação, 

modelagem, controle de estímulos etc..  

4 - Consequências mantenedoras da mudança: avaliar como e em que medida os 

procedimentos de mudanças comportamentais utilizados (etapa 3) favorecem o acesso à 

consequências naturais e críticas (não arbitrariamente determinadas pelo programa), bem como 

a redução dos custos pessoais e comunitários. 

Na clínica, a etapa 1 ocorre em diálogo entre terapeuta e paciente. Um objetivo é 

definido e um contrato terapêutico é formado (contrato este também submetido a entidades 

como conselhos profissionais, por exemplo). No contexto de intervenções em outros contextos, 

como em escolas, instituições penais ou em contextos sociais mais amplos, a formulação de um 

objetivo comportamental é mais complexa e frequentemente estará vinculada a normas 

institucionais. Em artigo que discute possíveis aplicações de uma abordagem construcional a 

problemas sociais, Goldiamond (1974/2002) submete a formulação de qualquer contrato de 

intervenção à Constituição dos Estados Unidos. Podemos expandir esse argumento, 

acrescentando a necessidade de levar em conta acordos internacionais ou documentos de 

relevância como a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 ou a própria Constituição 

brasileira de 1988, por exemplo. Todos indivíduos relacionados com o programa de intervenção 

devem ter voz ativa na estipulação dos objetivos, no planejamento e nas etapas posteriores.  

Como ressaltamos na etapa 2, a elaboração de um programa construcional demanda 

uma análise pormenorizada das relações entre-contingências que mantém um comportamento-

problema (Carvalho et al., 2017; Gambrill, 2013; Goldiamond, 1974/2002). Num contexto 

clínico, é mais provável que os procedimentos de mudanças comportamentais (etapa 3) 

focalizem na ampliação do repertório comportamental de um cliente. Isso ocorre porque as 

possibilidades de um terapeuta intervir diretamente no ambiente social de seu cliente são, na 

maioria das vezes, reduzidas. Entretanto, em contextos de intervenções em instituições ou 
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culturais, como é o caso de políticas públicas, por exemplo, há maiores possibilidades de 

modificar o ambiente social de modo a ampliar eventuais oportunidades que uma população 

tem para acessar consequências críticas. Conforme discutimos na seção anterior, uma expansão 

dos graus de liberdade e das possibilidades de escolhas genuínas requerem a expansão tanto do 

repertório comportamental quanto das oportunidades que compõem um contexto. Portanto, em 

intervenções institucionais ou culturais, uma abordagem construcional pode aproveitar 

repertórios preexistentes de uma população e construir alternativas através da ampliação de 

oportunidades - ao invés de focalizar na ampliação direta de repertório comportamental, como 

é prevalentemente o caso da clínica. 

Um exemplo de ampliação de oportunidades no ambiente social - e consequentemente 

da expansão de escolhas genuínas - foi a sanção da lei Maria da Penha, em 2006. Trata-se de 

uma lei que prevê a implementação de políticas públicas de proteção a mulheres que sofrem 

violência doméstica no Brasil (Brasil, 2006). Muitas mulheres não deixam seus maridos pois 

sabem que, quando denunciados, alguns desses maridos podem ter reações ainda mais violentas. 

Assim, a lei garantiu a implementação de medidas protetivas que forçam o afastamento do 

marido. Outras mulheres não deixam seus maridos por conta de insegurança econômica. Nesses 

casos, a lei prevê também que, em caso de divórcio, o marido pode ser obrigado a financiar a 

alimentação dos filhos. Além disso, a lei também prevê a criação e o fomento a casas-abrigo e 

delegacias especializadas em defesa da mulher.  

Do ponto de vista de uma análise não-linear e de intervenções construcionais, medidas 

como as derivadas da lei Maria da Penha permitem que mulheres tenham formas alternativas 

de acesso a uma consequência crítica, a saber, a eliminação de abusos, ameaças e violência 

física. Pelo menos em tese, antes da lei, o grau de liberdade era reduzido, e a alternativa mais 

viável para a mulher era a submissão a certos abusos físicos e simbólicos como esquiva de 

situações aversivas ainda mais intensas (ameaça à vida, em muitos casos). A falta de 

alternativas, nesse caso, revela que “ficar numa relação abusiva” é uma escolha sensata por 

parte da mulher. A expectativa é que a construção de oportunidades para mulheres, combinadas 

com sanções penais a homens agressores, reduza a prática da violência contra a mulher (em 

suas diversas formas). Enfim, o que a construção de oportunidades proporcionada pela lei tende 

a produzir são importantes alterações nas relações de custos e benefícios dos diferentes padrões 

comportamentais - tanto de mulheres quanto de homens - que compõem o problema social da 

violência contra a mulher. 
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Não é objetivo desse trabalho entrar nos pormenores dos efeitos comportamentais da 

lei Maria da Penha7. Mas é importante ressaltar que não se trata, obviamente, de uma política 

integralmente construcional. Há elementos patológicos/eliminativos em muitas das medidas 

derivadas da legislação, como as sanções penais contingentes aos comportamentos agressivos 

de homens. Alguns dos aspectos dessa legislação, não obstante, são coerentes com uma 

abordagem construcional (a construção de oportunidades). O objetivo explícito é construir 

alternativas. É esperado que a redução da prática de violência contra a mulher ocorra em função 

disso. Esse exemplo da lei Maria da Penha também permite destacar que um programa de 

mudança comportamental pode ter, simultaneamente, elementos de uma abordagem patológica 

e elementos de uma abordagem construcional. Como argumenta Goldiamond (1974/2002), por 

vezes abordagens patológicas podem ser eficientes e até mesmo aceitáveis de um ponto de vista 

ético. Não se trata de rejeitar por completo esse tipo de abordagem. Entretanto, quando a 

solução de problemas requer o estabelecimento de novas relações comportamentais - seja por 

expansão direta do repertório comportamental, expansão de oportunidades ou simultaneamente 

de ambas medidas - uma abordagem exclusivamente patológica será insuficiente (Goldiamond, 

1974/2002).  

Ademais, intervenções exclusivamente patológicas podem privar indivíduos de 

consequências críticas e reduzir os graus de liberdade comportamental (fazendo uso de coerção, 

portanto). Gimenes et al. (2005) argumentam que intervenções coerentes com uma abordagem 

construcional, por sua vez, tendem a desenvolver novas alternativas para obtenção de 

consequências críticas, ampliando os graus de liberdade comportamental, as escolhas genuínas 

possíveis e evitando eventuais “armadilhas éticas e legais de programas eliminativos” (p. 309). 

Nessa direção, assim argumenta Goldiamond (1984): 

[...] a regra para intervenções é averiguar qual é o reforçador crítico cuja produção 
controla o comportamento-problema e, ao invés de restringi-lo à ocorrência do 
comportamento-problema, torna-lo contingente a um objetivo comportamental que 
seja menos dispendioso para o indivíduo e mais benéfico para o próprio indivíduo e 
para seu sistema social [...]. O cliente não é privado de escolhas; ao contrário, o leque 
de escolhas do cliente é estendido. (p. 526) 

 

_______________  
 
7Como aponta relatório elaborado por Garcia et al. (2013), a efetividade da lei é passível de maiores investigações 
(analítico-comportamentais ou não). Evidente que a sanção de uma lei não necessariamente implica na 
implementação concreta, imediata e efetiva de todas suas medidas. Uma detalhada análise empírica, para além da 
análise do texto legislativo, se faz necessária. 
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Desse modo, a construção de alternativas menos custosas, que produzam as mesmas 

consequências críticas que um comportamento-problema, constitui não só um aumento dos 

graus de liberdade comportamental, mas também das possibilidades de escolha genuína - o que, 

em última instância, se traduz em ganhos de liberdade (Fernandes & Dittrich, 2018). A 

preferência pela abordagem construcional, portanto, se dá por razões técnicas e éticas, tendo 

em vista que abordagens patológicas frequentemente recorrem a ameaças e punições que, a 

depender do contexto, podem constituir violação de direitos humanos essenciais (Mattaini, 

2013). 

Dentre os analistas do comportamento que lidam com análises e intervenções em 

problemas sociais, essa distinção entre abordagens construcionais e patológicas parece ser o 

aspecto da obra de Goldiamond mais mencionado. Mattaini (2013), por exemplo, considera que 

sua proposta de ensino dos princípios de resistência não-violenta é completamente derivada da 

abordagem construcional de Goldiamond. Esse autor argumenta, inclusive, que há importantes 

semelhanças entre a abordagem construcional de Goldiamond e o modo com Mahatma Gandhi 

buscava consolidar práticas de resistência não-violenta na Índia (Gandhi utilizava o termo 

“construtivo” num sentido próximo ao de Goldiamond)8. Carvalho et al. (2017), por sua vez, 

também utilizam da abordagem construcional de Goldiamond para analisar e sugerir possíveis 

intervenções na prática da pichação na cidade de São Paulo. Sobre esses exemplos recentes de 

uso da abordagem construcional, assim resumem Carvalho et al. (2017): 

[...] a abordagem construcional como um todo favorece a introdução de atividades 
incompatíveis [com o comportamento-problema] que produzam reforçadores 
suficientes de uma qualidade que torne o comportamento indesejável menos preferido. 
Aspholm e Mattaini (no prelo) sugerem que recrutar e treinar jovens para o ativismo 
em causas positivas – anti-violência, campanhas ambientais, ativismo político em um 
sentido mais amplo ou direcionado a causas específicas – pode servir como atividades 
substitutas de comportamentos indesejáveis, como atividades com gangues ou 
violentas [...]. Construir ambientes alternativos à pichação não é tarefa fácil. 
Intervenções que são direcionadas apenas na prática-problema (e.g., prática da 
pichação) parecem ineficazes. Para construir ambientes alternativas à pichação, 
assistentes sociais devem levar em conta as redes de relacionamentos que são 
estabelecidas com a prática-problema. (p. 90) 

 

Salientamos também que Goldiamond (1974/2002) discutiu possibilidades de se 

elaborar programas construcionais para lidar com problemas sociais complexos, especialmente 

no contexto de instituições totais, como instituições penais ou de saúde mental. Mas na prática, 

_______________  
 
8“O ‘programa construtivo’ de Gandhi enfatiza a expansão do poder autônomo e instituições no interior de sistemas 
opressivos” (Mattaini, 2013, p. 61) 
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a grande maioria de suas intervenções se restringiu ao âmbito da clínica (cf. Goldiamond, 

1975b, 1984). Conforme argumentamos na “Introdução”, a abordagem construcional de 

Goldiamond (mais do que a análise comportamental não-linear como um todo) teve relativa 

penetração no campo da clínica e da educação. Mas no campo das investigações e intervenções 

analítico-comportamentais em problemas sociais mais amplos, permanece sendo uma 

alternativa pouco explorada, com raras exceções, como as mencionadas acima. Para finalizar 

nossa discussão sobre estratégias de intervenção derivadas de uma análise comportamental não-

linear, apresentaremos em seguida a distinção, também proposta por Goldiamond (1979, 1984), 

entre intervenções de caráter tópico e intervenções de caráter sistêmico. 

 

5.2 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO: TÓPICAS E SISTÊMICAS 

 

Um paciente pode procurar um dermatologista, se queixando de coceira em algumas 

erupções cutâneas. O médico pode diagnosticar eczema numular e prescrever alguma pomada 

com cortisona para o tratamento. Com o tratamento, as erupções cutâneas podem acabar em até 

dois dias. Por outro lado, o mesmo dermatologista pode investigar melhor as queixas desse 

paciente, perguntando algo como: “sua pele fica vermelha quando você se levanta pela manhã”? 

A depender da investigação, o dermatologista pode encaminhar esse paciente hipotético para 

uma cardiologista, e o tratamento pode passar a ser direcionado para o sistema cardiovascular 

do paciente - ao invés de ser direcionado para o problema de pele que originou a queixa. Ou, 

também a depender da investigação, o tratamento prescrito pelo próprio dermatologista pode 

ser direcionado para o sistema imune do paciente. Nesses últimos dois casos, a queixa inicial é 

tratada como um sintoma - a intervenção, entretanto, é direcionada para outro lugar. Trata-se, 

portanto, de intervenções sistêmicas. O tratamento com a pomada de cortisona, por sua vez, é 

uma intervenção direcionada para o local de origem da queixa (diretamente direcionada para o 

sintoma). Nesse sentindo, se trata de uma intervenção tópica. No contexto da medicina, termos 

como “lugar”, “local” e “sistema” se referem à estruturas anatômicas ou anatomofuncionais. Já 

no contexto da análise do comportamento, os termos são utilizados num sentido metafórico. 

Assim, para Goldiamond (1984), intervenções tópicas são definidas pela queixa ou problema 

inicial e direcionadas para esse “local”; enquanto intervenções sistêmicas são iniciadas pela 
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queixa ou problema inicial mas direcionadas para outros “sistemas” de relações 

comportamentais.9 

Intervenções tópicas podem ser lineares ou não-lineares. O exemplo da professora que 

coloca a criança de castigo quando ela conversa durante uma atividade em sala de aula, utilizado 

na seção anterior, é um exemplo de intervenção tópica linear. Trata-se de uma punição 

direcionada diretamente para o comportamento-problema. Comportamentos alternativos não 

são levados em conta em nenhum momento da intervenção.10 No entanto, com o intuito de 

reduzir a probabilidade do comportamento de conversar, essa mesma professora pode reforçar 

(e.g., dar atenção) um comportamento alternativo - como “fazer as atividades”, por exemplo 

(Gambrill, 2013). A redução da conversa pode ocorrer porque agora a criança produz a mesma 

consequência crítica (atenção, no caso) com um comportamento alternativo (”fazer as 

atividades”). A professora levou em conta a análise de comportamentos alternativos, e um 

desses comportamentos foi estabelecido como o objetivo comportamental (”fazer as 

atividades”). Nesse caso, a intervenção comportamental da professora pode ser caracterizada 

como tópica e não-linear.  

A intervenção não-linear do exemplo acima é considerada tópica porque o SD do 

objetivo comportamental é o mesmo SD do comportamento-problema (Goldiamond, 1984). 

Tanto o comportamento de “conversar” (comportamento-problema) quanto o de “fazer as 

atividades” (objetivo comportamental) ocorrem no mesmo contexto: durante as aulas da 

professora. As consequências mantenedoras dos dois comportamentos também são as mesmas 

(”receber atenção”). Assim, as relações de contingência (S:R-C) diferem apenas em relação à 

resposta emitida - “conversar” num caso, “fazer as atividades” no outro. Como tanto os 

estímulos antecedentes quanto os consequentes são os mesmos para os dois comportamentos, 

eles são considerados por Goldiamond (1984) como sendo de uma mesma classe. As 

alternativas compõem uma única matriz contingencial.  É nesse sentido que Goldiamond 

considera, metaforicamente, que esses dois comportamentos estão numa mesma “área 

comportamental”. E é por esse motivo que intervenções como essas, sejam elas lineares ou não-

lineares, são classificadas como tópicas. 

_______________  
 
9O exemplo da erupção cutânea apresentado nesse parágrafo é uma adaptação de exemplo utilizado por 
Goldiamond (1979, 1984). 
10Na medida em que abordagens patológicas enfatizam a eliminação de certo comportamento-problema elas se 
identificam com as intervenções tópicas lineares, que dispensam suas intervenções exclusivamente na área do 
comportamento-problema. 
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Intervenções sistêmicas, por sua vez, são necessariamente não-lineares (Goldiamond, 

1984). Ao mesmo tempo, elas diferem de intervenções tópicas na medida em que o SD do 

objetivo comportamental previamente estabelecido não é o mesmo SD do comportamento-

problema que origina a queixa. Apenas as consequências mantenedoras do comportamento-

problema e do objetivo comportamental continuam sendo as mesmas, como também ocorre nas 

intervenções tópicas. Como os estímulos antecedentes não são os mesmos para o 

comportamento-problema e para o objetivo comportamental, eles não podem ser considerados 

como sendo de uma mesma classe (Goldiamond, 1984). Tipicamente, numa intervenção 

sistêmica, uma matriz contingencial que não contém o comportamento-problema é identificada. 

Quando se intervém sobre essa matriz, o comportamento-problema é afetado. Desse modo, o 

comportamento-problema é compreendido como um sintoma, e as intervenções são 

direcionadas para outras “áreas”. É isso que define uma intervenção comportamental como 

sistêmica. Um caso clínico descrito por Goldiamond (1984) pode servir, ao mesmo tempo, 

como exemplo do uso de intervenções sistêmicas e como oportunidade de recapitular alguns 

dos conceitos e estratégias que foram apresentadas até aqui.  

Trata-se de um caso conduzido pelo próprio Goldiamond, em que uma jovem de 21 

anos procurou ajuda por conta de um padrão comportamental de compulsão alimentar seguido 

de episódios de vômito (comportamento-problema). A jovem havia se casado há pouco mais de 

um ano e, por ter engravidado do marido (na época namorado) antes de casar, foi deserdada por 

sua família. O casal morou por um tempo na casa dos pais do marido, e só se mudaram para um 

apartamento próprio quando o marido conseguiu um emprego melhor num lugar distante. A 

jovem não trabalhava fora e, por conta da gravidez e da distância, teve sua vida social 

completamente desfeita. Durante a semana, ficava das 11:00h às 20:00h sozinha em casa. De 

vez em quando ela saía com seu marido e alguns de seus amigos. O marido saía frequentemente 

sozinho com amigos do trabalho. Quando o filho nasceu, a situação cotidiana da jovem 

permaneceu inalterada. A única diferença é que ela conseguiu reatar laços com sua família. Isso 

fez com que o casal desenvolvesse o hábito de almoçar na casa dos pais da jovem todo domingo, 

permanecendo na casa deles durante toda à tarde assistindo televisão. 

Na maioria dos dias da semana, entre 14:00h e 15:00h, ela sentava na mesa de sua 

cozinha enquanto seu filho brincava e consumia grandes quantidades de doces (biscoitos, 

chocolates etc.) e leite. Em seguida ela ia ao banheiro para vomitar. Segundo os registros da 

cliente, todo processo levava cerca de uma hora e era repetido entre às 18:00h e 20:00h, antes 

do marido chegar do trabalho. Aos domingos, quando ia com o marido na casa de seus pais, a 



47 
 

 

jovem consumia grandes quantidades de bolos que a mãe fazia. Como costumava ocorrer em 

sua casa, ela também ia ao banheiro da casa dos pais para vomitar. Esse padrão de compulsão 

alimentar seguido por vômitos ocorria ocasionalmente no passado, na época da escola, mas 

ficou muito mais frequente após a última mudança do casal. A jovem se descrevia como uma 

pessoa calma, que falava em tom de voz baixo e que era extremamente tímida desde a época da 

escola. 

O programa terapêutico construcional se deu ao longo de 15 semanas e contou com a 

participação efetiva do marido, que demonstrava preocupação com a situação de sua esposa. 

De imediato, algumas intervenções lineares e tópicas foram feitas: a mesa da cozinha que a 

jovem sempre utilizava para comer foi virada para a parede, de modo que se tornou necessário 

a cliente virar todo seu corpo para vigiar o seu filho enquanto comia. Outra mesa, muito 

utilizada pela jovem para fazer telefonemas e para escrever, foi mudada de lugar de modo que 

a geladeira (onde ficavam os doces e o leite) não ficasse à vista. São intervenções tópicas, 

portanto, pois foram diretamente dispensadas para o comportamento-problema e para os SD 

que tornam mais prováveis sua emissão. O rearranjo do espaço físico, nesse caso, alterou o 

controle de estímulos e aumentou o custo de resposta associado ao padrão de comportamento-

problema (retirar ou diminuir a quantidade de doces e biscoitos em casa também são exemplos 

de possíveis intervenções tópicas, nesse caso). 

Uma avaliação clínica não-linear indicou que o comportamento-problema era a única 

alternativa comportamental que, de algum modo, garantia acesso a certas consequências críticas 

(benefícios), a saber, possibilidades de contato social e amenização dos efeitos de um dia 

enfadonho (Goldiamond, 1984). A compulsão alimentar produzia intensa preocupação em seu 

marido, que reagia mal aos episódios ao mesmo tempo em que dispensava enorme atenção 

contingente aos mesmos. Com o tempo, a ocorrência do comportamento-problema se constituiu 

como um dos poucos assuntos em comum do casal, já que o cotidiano da jovem era pobre em 

alternativas. Nos domingos, a mãe da cliente também costumava expressar satisfação por ver a 

filha apreciar os bolos que ela fazia. Assim, apesar dos custos associados ao comportamento-

problema, como os riscos para a saúde e as eventuais discussões com o marido, as 

consequências críticas acima mencionadas se caracterizavam como benefícios que governavam 

a resolução da matriz contingencial. Tendo em vista a ausência de alternativas que garantissem 

acesso às consequências críticas, o comportamento-problema fora analisado como uma escolha 

racional e sensível. Essa avaliação fez com que a maior parte do programa construcional fosse 

composto por intervenções não-lineares e sistêmicas.  
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As intervenções sistêmicas foram direcionadas para três diferentes áreas 

comportamentais. A primeira delas visou o restabelecimento da vida social da cliente, de modo 

que ela pudesse fazer novas atividades sem negligenciar os cuidados com o filho recém-nascido. 

O marido foi orientado a cuidar do bebê em alguns momentos do dia para que a cliente pudesse 

procurar atividades sociais voltadas para mães em situações similares à dela. A jovem encontrou 

um clube de natação com espaço adequado para cuidado de bebês. Ela optou também por se 

inscrever em cursos de psicologia e hipnose (tais escolhas têm a ver com o repertório 

comportamental preestabelecido da cliente). 

A segunda área de intervenção foi a vida religiosa da jovem - aspecto que ela 

considerava central. A terapia ajudou a jovem a estreitar ainda mais os laços com seus pais, 

fazendo com que ela voltasse a participar das missas de domingo pela manhã com eles. Foi 

identificado que os domingos à tarde na casa dos pais emulavam em grande parte o contexto 

dos dias de semana em casa: eram momentos enfadonhos, pobres em interação, com todas 

atenções voltadas para a televisão. Com a missa pelos domingos de manhã, a jovem passou a 

ter mais contato com seus familiares e, após o almoço com eles, tinha o resto do domingo livre 

com seu marido e seu filho.  

A terceira área, fundamental para o sucesso das intervenções nas duas áreas anteriores, 

era o fortalecimento da relação do casal. A terapia fez com o que o marido se dispusesse a 

ampliar seu círculo de amizades através de encontros com amizades do círculo de amizades da 

jovem. Além dos domingos à tarde livres, o casal conseguiu organizar mais tempo para passar 

junto ao filho. Como a jovem estava consideravelmente mais ativa durante a semana (com a 

natação e os demais cursos), o casal passou também a ter novos assuntos para conversar. Nas 

últimas duas sessões a cliente já relatava redução significativa dos episódios compulsivos. Em 

termos de intervenção, pouca atenção foi diretamente direcionada ao comportamento-problema 

(apesar da cliente manter registros das ocorrências de episódios compulsivos). Gradualmente, 

as intervenções sistêmicas, em conjunto com pequenas intervenções tópicas, fizeram com o que 

comportamento-problema tivesse sua frequência diminuída. Como argumenta Goldiamond 

(1984), a cliente ainda podia comer em excesso e vomitar - esses comportamentos não foram 

“eliminados”. Mas a ausência desses comportamentos pode ser explicada não-linearmente.  

Para tanto, o programa terapêutico construcional aproveitou parte do repertório 

comportamental preestabelecido, buscou formas de ampliá-lo (através de orientações do 

terapeuta, dos cursos iniciados pela cliente etc.) e possibilitou novas oportunidades para a 

cliente. Nesse sentido, a adesão do marido ao processo terapêutico proporcionou o tempo e as 
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demais condições necessárias para que novos comportamentos da jovem pudessem ser 

reforçados. A construção de novas contingências, nesse caso, constituiu um aumento nos graus 

de liberdade comportamental e das possibilidades de escolha genuína - tal como definimos 

anteriormente. O quadro de compulsão se caracteriza por ser uma condição extremamente 

restrita de escolhas que possibilitam acesso a consequências críticas. No entanto, o que o 

programa construcional permitiu foi a emergência de novas alternativas de acesso a essas 

consequências - com menores custos para a saúde da cliente e para a relação do casal. Como 

resume Goldiamond (1984), “há, simplesmente, melhores maneiras para a cliente passar sua 

vida e, aparentemente, ela agora pode definir seus próprios caminhos” (p. 509). 

Por fim, como o caso clínico relatado sugere, tanto intervenções tópicas quanto 

intervenções sistêmicas são válidas e podem ser utilizadas de forma complementar num 

programa construcional de modificação de comportamentos (assim como intervenções tópicas 

e intervenções sistêmicas podem se complementar na medicina)11. No contexto de intervenções 

em problemas sociais, uma legislação que permita a aplicação de certas sanções (e.g., multas, 

privação de liberdade) contingentes a uma certa prática - como “empregar mão de obra infantil” 

- se caracteriza como uma intervenção tópica linear. A aplicação de sanções se caracteriza como 

uma intervenção que enfatiza a manipulação de consequências contingentes ao comportamento-

problema. A intervenção é diretamente direcionada à “área” do problema. A utilização 

exclusiva de intervenções tópicas - sejam elas lineares ou não-lineares - podem ser insuficientes, 

e podem inclusive resultar na emissão de comportamentos alternativos que permitem esquiva 

das sanções estabelecidas. Caso seja a única medida tomada para reduzir o trabalho infantil, a 

aplicação de sanções à prática de empregar mão de obra infantil pode favorecer a emergência 

de práticas como “subornar fiscais do governo”. 

Uma intervenção de caráter sistêmico, por outro lado, pode abarcar intervenções 

tópicas como a implementação de sanções e pode propiciar novas alternativas para as famílias 

carentes de uma região onde o emprego da mão obra infantil é recorrente. Programas 

governamentais de geração de novos empregos para adultos ou políticas de transferência de 

_______________  
 
11Como argumenta Goldiamond (1984), “[...] a questão é simplesmente seus usos apropriados. É inadequado e 
dispendioso aplicar análises sistêmicas quando a análise tópica é apropriada (e.g., o caso de um gago que, depois 
de cinco anos de psicanálise, me disse que ‘E-e-e u-u-ainda g-g-aguejo m-m-mas agora eu en-ten-do porque’). 
Também é inapropriado e dispendioso aplicar análises tópicas quando análises sistêmicas são mais apropriadas 
(e.g., o caso de um bulímico que, depois de várias sessões de controle de hábitos com outros terapeutas, me disse 
que se sentia ‘muito melhor’, mas que ainda tinha episódios de compulsão seguidos por vômito duas vezes ao 
dia).” (p. 519) 
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renda não são intervenções diretamente dispensadas ao combate do trabalho infantil. Entretanto, 

como veremos mais detalhadamente em nossa discussão posterior sobre o experimento de renda 

básica na Índia, uma transferência de renda pode fazer com que o trabalho assalariado infantil 

se torne desnecessário para as famílias carentes - do mesmo modo que o padrão comportamental 

compulsivo do caso clínico relatado se tornou desnecessário após as intervenções. 

Uma vez apresentada a proposta de análise comportamental não-linear, bem como seus 

desdobramentos conceituais e suas estratégias de intervenção, examinaremos a seguir algumas 

possibilidades de aplicação dessa proposta especificamente a problemas sociais. Ao longo de 

nossa apresentação, fizemos menções a algumas possibilidades de análises não-lineares de 

problemas sociais. Mas tais possibilidades serão discutidas de maneira pormenorizada a seguir. 

Iniciaremos essa discussão apresentando brevemente o conceito de renda básica, os argumentos 

que justificam sua relevância atual e o experimento de renda básica indiano - experimento cujos 

efeitos serão interpretados em termos não-lineares, utilizando o arcabouço conceitual delineado 

até aqui. 
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6 UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL NÃO-LINEAR DOS EFEITOS DE UM 

EXPERIMENTO DE RENDA BÁSICA 

6.1 RENDA BÁSICA: DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVAS 

 

A renda básica é tradicionalmente concebida como uma modalidade de transferência 

de renda que se distingue das demais por se caracterizar por pagamentos regulares (e.g., mensais 

ou anuais), realizados diretamente aos indivíduos favorecidos, de maneira plenamente 

incondicional - isto é, independente de quaisquer critérios de seletividade (e.g., rendimento 

pessoal abaixo da linha da pobreza), comportamentos ou realização de atividades laborais 

específicas (Van Parijs, 1992). O valor transferido pode variar, a depender de como a renda 

básica é implementada, podendo ou não exceder uma quantia considerada suficiente para cobrir 

necessidades essenciais de uma pessoa. Excedendo esta quantia, a renda básica pode ser 

considerada plena. Não excedendo, ela é considerada uma renda básica parcial. Apesar de 

proposições similares terem sido formuladas há séculos (a primeira delas remetendo ao século 

XVI, no livro “Utopia”, de Thomas More), foi somente no início do século XX que a proposta 

passou a ser discutida de maneira mais ampla em meios acadêmicos e políticos, recebendo 

enfim o nome de "renda básica" na década de 1930 (Widerquist, 2016).12 

Nas últimas décadas, especialmente a partir de 1980 (De Wispelaere, 2015; Van Parijs, 

2014), a renda básica tem sido defendida como alternativa de política econômica e social para 

lidar com diversos problemas sociais. Como colocam Gamel, Balsan e Vero (2006), a renda 

básica “veio à público e agora é objeto de debate em círculos de tomada de decisões 

governamentais” (p. 477). Previsões sobre os efeitos benéficos de uma renda básica são 

variadas, sendo algumas delas as de que a implementação de uma renda básica se apresentaria 

como promissora estratégia de combate e/ou erradicação da pobreza (Bregman, 2017; Harvey, 

2012; Lavinas, Senna, Schottz, Magalhães, & Burlandy, 2007; McIntyre, Dutton, Kwok, & 

Emery, 2016; Standing, 2012; Suplicy, 2002); teria o potencial de provocar uma redução 

considerável das taxas de desemprego (Gamel et al., 2006; Harvey, 2012); e operaria uma 

intensa redistribuição da renda de homens para mulheres (Van Parijs, 2014). De um ponto de 

vista ético, a renda básica também é defendida por muitos como instrumento fundamental para 

promoção de liberdade e justiça social, garantindo a todos condições de recusar empregos 

_______________  
 
12Foge ao escopo desse trabalho uma apresentação pormenorizada da história da renda básica. Descrições 
detalhadas de tal história podem ser encontradas em Suplicy (2002) e Widerquist (2016). 
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precários que ferem direitos humanos (Raventós, 2007; Suplicy, 2002; Van Parijs, 2014; 

Widerquist, 2013); e como alternativa a programas de transferência de renda que impõem 

condicionalidades a grupos que vivem em estado de extrema vulnerabilidade social e 

econômica, visando promover alterações comportamentais (e.g., aumento da frequência escolar 

infantil) por meio da ameaça de perda do benefício caso as condicionalidades não sejam 

devidamente cumpridas (Lavinas et al., 2007; Standing, 2011). Outro problema social que se 

coloca no horizonte de diversos países e que justificaria a implementação de uma renda básica, 

é o crescente processo de automação do trabalho. Em decorrência desse processo, um estudo 

realizado por Frey e Osborne (2013), por exemplo, estimou que o Reino Unido perderá 47% de 

seus postos de trabalho até o ano de 2030. Nesse contexto, a renda básica tem recebido atenção 

por ser considerada uma alternativa de política social capaz de garantir a sobrevivência de 

trabalhadores diretamente afetados pela automação. 

Um exemplo mais específico de como a implementação de uma renda básica tem sido 

debatida e justificada atualmente é a discussão teórica sobre possíveis efeitos da renda básica 

sobre o mercado de trabalho. Ao analisar o modo como certos países estruturam suas políticas 

de transferência de renda condicionais, pesquisadores como Raventós (2007), Van Parijs (2000) 

e Widerquist (2006) argumentam que condicionar o recebimento de um benefício à renda total 

familiar ou individual pode favorecer um fenômeno comportamental chamado “armadilha da 

pobreza” (poverty trap) (Van Parijs, 1992). Uma situação de armadilha da pobreza é 

caracterizada quando, para não deixar de receber um benefício em forma de renda 

complementar (e.g., seguro desemprego), indivíduos deixam de se engajar em trabalho 

assalariado para não ultrapassarem a considerada “linha da pobreza” e perderem, assim, o 

direito ao benefício em questão. Em outras palavras, o indivíduo opta pela segurança econômica 

proporcionada pela transferência de renda em função do risco de ultrapassar a linha da pobreza 

e perder a renda complementar - tendo que lidar, dessa forma, com incertezas, empregos 

precarizados e inseguranças típicas do mercado de trabalho. O fenômeno comportamental da 

“armadilha da pobreza” tem ocorrido em países com robustos sistemas de seguridade social, 

como a Finlândia e a Holanda (McFarland, 2017). Assim, com o objetivo de reduzir a taxa de 

desemprego no país, estabilizada em pouco mais de 8% (Henley, 2018; Kela, 2016), o governo 

finlandês, por exemplo, iniciou a implementação de um experimento de renda básica para 
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verificar os efeitos dessa política sobre os incentivos para o trabalho.13 O pressuposto é o de 

que a renda básica, por sua natureza incondicional, promoveria segurança econômica e 

aumentaria a probabilidade de indivíduos buscarem novas formas de aumentar suas rendas – o 

que, por sua vez, pode resultar em redução das taxas de desemprego (Van Parijs, 1992). 

Por outro lado, numa previsão mais pessimista, entre alguns acadêmicos, políticos, e 

mesmo em parte da opinião pública, existe um certo temor de que políticas de transferências de 

renda em geral - sejam elas condicionais ou incondicionais - possam transformar indivíduos em 

ociosos ou preguiçosos (Davala et al., 2015; Soares, 2012; Widerquist, 2006). De fato, Opulente 

e Mattaini (1993) argumentam que foi justamente esse tipo de temor que motivou as grandes 

reformas na seguridade social americana, promovidas pelo governo Clinton nos Estados Unidos 

no início dos anos 1990. O temor fez com que as reformas do governo Clinton fossem “baseadas 

principalmente no corte de benefícios e na limitação de elegibilidade” (Opulente & Mattaini, 

1993, p. 18). O fato é que, se uma renda básica promover uma redução significativa da mão de 

obra disponível e da produtividade (via redução acentuada do trabalho), ela poderia 

comprometer suas próprias condições econômicas de existência (i.e., não seria economicamente 

sustentável) – daí a centralidade do tema “trabalho” nos debates sobre o tema. Além disso, 

alguns acreditam ainda que o dinheiro decorrente de programas sociais tende a ser utilizado 

com gastos em vícios, como jogos ou álcool (Davala et al., 2015). Este tipo de temor sobre os 

hábitos de consumo pode ser utilizado, argumentam Davala et al. (2015), para justificar 

políticas paternalistas, que tratam “o pobre” como alguém não capaz de fazer decisões 

racionais. Por fim, se discute também se os efeitos comportamentais de uma renda básica sobre 

o trabalho (ou mesmo sobre o consumo) irão variar também em função do valor do benefício. 

É provável que uma renda básica plena, suficiente para se cobrir as necessidades básicas 

individuais, produzirá efeitos comportamentais diferentes de uma renda básica parcial. 

Algo notável, que perpassa o debate brevemente descrito acima, é o predomínio de 

argumentações sobre os possíveis efeitos comportamentais de uma renda básica. Para além de 

debates econômicos (e.g., como financiar uma renda básica?), por exemplo, o comportamento 

é um aspecto central - o que, por si só, convida cientistas do comportamento em geral a se 

engajarem ainda mais nesse tipo de debate. Além disso, outro fato igualmente notável é que, 

até recentemente, a maioria das previsões sobre os efeitos comportamentais de uma renda básica 

_______________  
 
13O experimento está em curso e ainda não dispõe de dados oficiais. A previsão é que até o fim de 2019 ele seja 
concluído. 
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tinha caráter eminentemente teórico (Gamel et al., 2006; Widerquist, 2006). Os debates foram 

e ainda são, em grande em medida, pouco informados por dados empíricos. E é justamente com 

o intuito de fundamentar essas discussões com dados empíricos, diminuindo assim o espaço 

para eventuais preconceitos, que a ideia de elaborar experimentos sociais de renda básica tem 

conquistado o interesse de acadêmicos, legisladores e governantes. Como coloca Widerquist 

(2006): 

Defensores da renda básica argumentam que – teoricamente – uma renda básica seria 
a maneira mais eficiente e efetiva de melhorar o bem-estar dos pobres. Um 
experimento de renda básica pode ajudar a esclarecer se essa teoria está certa. Tanto 
os defensores da renda básica quanto seus opositores concordam que a eficácia de 
uma política é um fator importante na determinação dos méritos relativos de 
alternativas políticas. (p. 1)  

 

Os experimentos sociais, nesse caso, são voltados para a investigação dos efeitos 

comportamentais de uma renda básica - sejam eles efeitos sobre as práticas de trabalho, 

educacionais, de saúde ou outras. Diversos experimentos desse tipo estão em fase de 

planejamento ou foram recentemente implementados. É o caso dos experimentos da Holanda, 

Canadá, Escócia, Estados Unidos e o já mencionado experimento finlandês (Kela, 2016; 

McFarland, 2017). Espera-se que, nos próximos anos, grande quantidade de dados empíricos 

decorrentes desses experimentos estejam disponíveis para ser analisados e utilizados no 

planejamento de políticas públicas voltadas para resolução de problemas sociais variados. É 

nesse contexto recente de experimentação com a ideia de renda básica que se insere o 

experimento indiano de renda básica, realizado no estado de Madhya Pradesh entre os anos de 

2011 e 2013. 

 

6.2 RENDA BÁSICA: UMA POLÍTICA TRANSFORMATIVA PARA A ÍNDIA 

 

O experimento social indiano, realizado no estado de Madhya Pradesh, é considerado 

o primeiro experimento em larga escala de renda básica (De Wispelaere, 2015). Caracterizou-

se pela implementação de uma renda básica para cerca de seis mil pessoas e por realizar 

extensas análises quantitativas e qualitativas dos diversos impactos sociais desta intervenção 

sobre comportamentos e práticas culturais dos indivíduos. O experimento foi executado por 

meio de uma parceria entre a UNICEF (United Nations Children's Fund) e a SEWA (Self 
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Employed Women’s Association). A SEWA14 é uma associação civil, majoritariamente 

composta por mulheres, que há quarenta anos atua em defesa de mulheres de baixa renda que 

trabalham em setores informais da economia de alguns estados indianos, dentre eles Madhya 

Pradesh. Neste estado, a atuação intensa da associação garante a ela um status de “voz 

comunitária” de boa parte da população local (SEWA, 2014). 

Diferentemente de programas de transferência condicional de renda, que muitas vezes 

são direcionados a famílias selecionadas em função de sua renda mensal (e.g., renda abaixo da 

“linha da pobreza”) e que exigem o cumprimento de condicionalidades específicas (e.g., 

manutenção da presença escolar dos filhos acima de 80%; atualização regular do cartão de 

vacina das crianças), o experimento indiano proporcionou, pelo período de 18 meses, uma renda 

mensal complementar para cada indivíduo participante sem a exigência de nenhuma condição 

ou contrapartida comportamental. No período dos três meses iniciais do experimento, foi 

exigida apenas a abertura de uma conta bancária para transferência direta da renda básica. O 

pagamento dessa renda complementar ocorreu mensalmente, de maneira independente de sexo, 

idade, casta, emprego ou renda familiar. A todos indivíduos, homens e mulheres, foi garantida 

total autonomia nas decisões sobre o uso da renda complementar. O valor da renda transferida 

para os indivíduos foi calculado como 30% da renda mensal de famílias pobres da região, o que 

classifica a renda básica em questão como uma renda básica parcial (mães recebiam uma renda 

básica extra por criança na família, no valor de 50% da renda básica para adultos). 

O objetivo do experimento foi verificar a efetividade da renda básica como uma 

política social transformativa (transformative) no contexto do estado indiano de Madhya 

Pradesh (Davala et al., 2015; SEWA, 2014). Na visão dos pesquisadores, uma política social 

pode ou não ser considerada transformativa quando são avaliadas as alterações promovidas em 

três dimensões distintas, mas complementares: 1) se a política social resulta ou não num 

incremento do desenvolvimento pessoal, ou de bem-estar, dos indivíduos; 2) se a política social 

contribui ou não para o crescimento econômico sustentável da população alvo; e 3) se a política 

social contribui ou não na promoção de emancipação, ou seja, se resulta em um incremento de 

liberdade e autonomia de todos os indivíduos.  

A opção por experimentar com uma transferência de renda incondicional se deu por 

vários motivos. Primeiro, porque a SEWA, atuante no estado de Madhya Pradesh há muitos 

_______________  
 
14O leitor interessado em conhecer mais detalhes sobre a associação pode consultar o site oficial: 
http://sewabharat.org/. 
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anos, argumenta que a população local tem condições de fazer suas próprias escolhas, sem que 

haja necessidade de condicionalidades que direcionem o comportamento. Nas palavras dos 

membros da própria associação: 

O time que planejou o experimento de renda básica teve extensas discussões sobre a 
aplicação de condicionalidades, com um forte consenso contra a aplicação de qualquer 
uma delas. O principal motivo foi moral. Era presunçoso pensar que pessoas precisam 
ser direcionadas para tomar decisões em seu próprio interesse. Como adultos, eles 
poderiam tomar decisões por si mesmos. Isto foi corroborado pela experiência da 
SEWA, que mostrava que as pessoas, especialmente as pobres, usavam dinheiro no 
interesse de suas famílias e comunidades, muitas vezes melhor do que aqueles que 
tinham mais. (SEWA, 2014, pp. 39-40) 

 

Em segundo lugar, a SEWA (2014) argumenta que o manejo das condicionalidades 

por agentes públicos e a burocracia envolvida nesse processo produz gastos extras e uma maior 

probabilidade de episódios de corrupção. Por fim, a SEWA advoga o posicionamento, assim 

como outros pesquisadores de programas de transferência de renda (cf. Lavinas et al., 2007; 

Standing, 2011), de que a imposição de condicionalidades para uma população em estado de 

vulnerabilidade constitui um importante entrave ético. Novamente, nas palavras dos membros 

da associação:  

Em todo o mundo, governos, sob leis internacionais de direitos humanos, assumiram 
compromissos para fazer o que puderem para garantir que toda população tenha suas 
necessidades básicas garantidas. No entanto, nos últimos anos, muitos governos 
introduziram os chamados esquemas de transferência condicionada de renda, 
baseados na imposição de formas de condicionalidades comportamentais. Isso 
significa que só é oferecida a superação da pobreza ou da vulnerabilidade das pessoas 
se elas satisfazem certas condições, agindo de acordo com o que formuladores de 
políticas consideram desejável. (SEWA, 2014, p. 40) 

 

Tendo apresentado em linhas gerais o contexto do experimento, seus objetivos e 

algumas de suas justificativas, vejamos a seguir alguns dos detalhes metodológicos do 

delineamento experimental elaborado pelos pesquisadores indianos. 
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6.3 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS SOBRE O EXPERIMENTO INDIANO DE 

RENDA BÁSICA 

 

O delineamento experimental utilizado pelos pesquisadores indianos foi o ensaio 

randomizado controlado (Davala et al., 2015; SEWA, 2014). Tradicionalmente, em pesquisas 

nos campos da medicina, farmacologia ou mesmo das psicoterapias, esse tipo de metodologia 

se caracteriza pela seleção de uma amostra de participantes com um mesmo diagnóstico que 

são alocados randomicamente em dois grupos: um grupo experimental (no qual o tratamento 

em questão está presente) e um grupo controle (no qual o tratamento em questão está ausente) 

(Leonardi, 2016). Num ensaio randomizado controlado “clássico”, portanto, tanto o grupo 

experimental quanto o controle devem ser selecionados randomicamente em meio a um 

conjunto populacional específico - cujos integrantes tenham em comum um diagnóstico alvo 

de investigação. Numa transposição desse tipo de delineamento para o experimento indiano, 

isso implicaria numa seleção randômica de indivíduos dentro de uma mesma vila ou tribo, 

compondo assim amostras populacionais que, em tese, possibilitariam a avaliação dos efeitos 

da renda básica sobre o comportamento dos indivíduos num ambiente socioeconômico comum 

aos grupos experimental e controle. A busca por um ambiente socioeconômico comum ao grupo 

experimental e ao controle seria, portanto, análoga à utilização de participantes com um mesmo 

diagnóstico nos ensaios randomizados controlados em farmacologia ou psicoterapia. 

Entretanto, assim como acontece em outras situações onde o ensaio randomizado controlado é 

utilizado em campos de pesquisa nas ciências sociais e na avaliação de políticas públicas 

(Deaton, 2009), foi necessária a realização de algumas adaptações metodológicas por parte dos 

pesquisadores indianos. 

Os pesquisadores consideraram que a seleção randômica de indivíduos vizinhos, que 

compunham uma mesma vila ou tribo, se caracterizaria como um entrave ético e metodológico 

fundamental. Ao mesmo tempo em que a SEWA considerou imoral a possibilidade de prover 

uma renda básica para uma família e negar o mesmo benefício à família vizinha, os demais 

pesquisadores envolvidos no projeto também argumentaram sobre possíveis efeitos 

psicológicos indesejáveis que essa decisão poderia produzir – tais como um eventual 

“ressentimento” entre vizinhos numa mesma vila ou tribo (SEWA, 2014). Foi decidido então 

que a renda básica seria implementada em diferentes vilas e tribos (grupo experimental) e não 

implementada em outras (grupo controle), de modo a reduzir a probabilidade de 

“ressentimentos” entre vizinhos e manejar o impacto ético do experimento. Do ponto de vista 
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metodológico, os pesquisadores argumentaram que as diferentes vilas e tribos que compõem o 

estado indiano de Madhya Pradesh possuíam suficiente similaridade infraestrutural e 

socioeconômica para garantir a validade das conclusões decorrentes do experimento (SEWA, 

2014). 

No contexto do estado indiano de Madhya Pradesh, a diferenciação entre “vilas” e 

“tribos” é importante, pois ela faz referência a diferenças socioeconômicas e infraestruturais 

que são de especial relevância para o delineamento do experimento. A população considerada 

tribal reside, usualmente, em áreas florestais e rurais, com infraestrutura precária e índices de 

desenvolvimento socioeconômicos consideravelmente piores (e.g., renda média mensal, 

saneamento básico, problemas nutricionais) quando comparados aos apresentados em 

populações não tribais do estado – no caso, aquelas que residem nas vilas rurais. Para a 

realização do ensaio randomizado controlado adaptado, vilas similares no estado de Madhya 

Pradesh foram divididas da seguinte forma: uma renda básica foi implementada para todos os 

indivíduos de oito vilas (grupo experimental), enquanto em 12 outras vilas (grupo controle) 

ninguém recebeu a renda básica - compondo um total de 20 vilas. Para estudar o efeito da renda 

básica no comportamento das populações tribais, um segundo experimento de menor proporção 

foi realizado paralelamente àquele das vilas: duas tribos do estado de Madhya Pradesh foram 

pesquisadas, sendo uma com a implementação da renda básica (grupo experimental) e outra 

sem a intervenção (grupo controle). A Tabela 2 apresenta, de maneira esquematizada, a 

distribuição das vilas e tribos entre grupo experimental e controle. 

Tabela 2 
    
Distribuição das Vilas e Tribos no Ensaio Randomizado Controlado 
Adaptado 

Vilas Tribos 
Grupo 

Experimental  
Grupo 

Controle  
Grupo 

Experimental Grupo Controle  
8 12 1 1 

Nota. As vilas e tribos do grupo experimental receberam uma renda básica, enquanto as vilas 
e tribos do grupo controle não. 

 

Outra importante variável foi manipulada pelos pesquisadores: metade das vilas que 

compunham o grupo experimental eram vilas que tinham células de atuação da SEWA. A outra 

metade das vilas que compunham o grupo experimental não tinham células de atuação da 

SEWA. No caso das tribos, tanto a tribo experimental quanto a controle tinha atuação da 
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SEWA. Os pesquisadores indianos fizeram isso por acreditar que o fato de algumas vilas terem 

uma “voz comunitária” - ou seja, terem intensa atuação da SEWA no cotidiano das 

trabalhadoras locais - poderia potencializar os efeitos benéficos de uma renda básica.  O trecho 

a seguir, retirado do relatório oficial do experimento, ilustra brevemente o modo como a SEWA 

atua nos locais onde está presente e a expectativa dos pesquisadores em relação aos efeitos da 

renda básica nesses locais:  

A cidadania comunitária e a mobilização da comunidade tornaram-se parte da agenda 
de organização da SEWA. Mulheres em aglomerados urbanos se organizaram para 
conseguir acesso a água e banheiros, enquanto mulheres rurais têm exigido isso e 
acesso livre a florestas e terras públicas para coletar lenha, forragem e produtos 
florestais menores. Mesmo durante o experimento, houve lutas documentadas que 
obtiveram sucessos em muitas aldeias em todo o estado. [...] A hipótese ampla era de 
que a presença da SEWA aumentaria os efeitos positivos da renda básica em uma 
ampla gama de áreas. (SEWA, 2014, p. 117) 

 

Importante ressaltar também que outro aspecto tradicional do ensaio randomizado 

controlado que não pôde ser reproduzido pelos pesquisadores indianos foi a utilização do 

chamado cegamento (i.e., mascaramento). Assim como ocorre nas pesquisas sobre efetividade 

de modelos psicoterápicos (Leonardi, 2016), o cegamento no experimento indiano foi inviável, 

uma vez que tanto os pesquisadores quanto os integrantes do grupo experimental e controle 

sabiam quem recebia e quem não recebia a renda básica.  

De maneira geral, no âmbito das pesquisas em ciências sociais – mais especificamente 

nas pesquisas relativas às políticas públicas – a metodologia dos ensaios randomizados 

controlados vêm sendo utilizada com certa frequência (Deaton, 2009). Projetos pilotos, com 

dimensão populacional e geográfica reduzida como os do experimento indiano, são realizados 

para avaliar a viabilidade e efetividade de intervenções que, a depender de seus resultados 

experimentais, podem se tornar políticas públicas mais amplas e consolidadas. Nesse sentido, 

o experimento indiano foi considerado bem-sucedido pelos pesquisadores e demais membros 

da SEWA, na medida em que proporcionou melhorias consideráveis nas três dimensões da vida 

social apresentadas na seção anterior - sendo a renda básica, portanto, considerada uma política 

social com potencial transformativo. Para tanto, no que diz respeito às melhorias no bem-estar 

da população alvo (1), foram verificadas ampliações significativas nas condições de bem-estar 

em geral, tais como saúde (e acesso a tratamento médico), saneamento, educação e nutrição. 

Tais melhorias foram identificadas tanto no nível das comunidades quanto dos indivíduos, e 

foram ainda mais evidentes na parcela mais vulnerável da população do grupo experimental. 

Em relação ao crescimento econômico (2), a renda básica se mostrou como uma forma de 
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estimular a produção econômica, aumentando a qualidade e a quantidade de trabalho de uma 

maneira sustentável e relativamente equitativa. Por fim, o experimento indiano de renda básica 

também mostrou um potencial emancipador (3), na medida em que ampliou as possibilidades 

de escolha dos indivíduos em diversas esferas de suas vidas sociais - especialmente das 

mulheres e daqueles que normalmente recebem menor prioridade na elaboração de políticas 

sociais, como idosos e deficientes. 

Uma análise comportamental não-linear completa e pormenorizada de todos os efeitos 

da renda básica no contexto do experimento indiano extrapola o escopo do presente trabalho. 

O relatório oficial produzido pela SEWA após o término do experimento, por exemplo, tem 

aproximadamente 400 páginas (SEWA, 2014)15. Para fins práticos, portanto, apresentaremos e 

analisaremos não-linearmente os efeitos da renda básica sobre comportamentos e práticas 

culturais relativas especificamente ao trabalho da população local. A escolha pela análise dos 

comportamentos e práticas culturais relativas ao trabalho se deve, conforme argumentamos na 

seção 6.1, ao fato desse ser um dos aspectos mais debatidos entre defensores e críticos da renda 

básica - sendo assim de especial relevância social. Quando necessário, faremos também menção 

a outras áreas para além do campo do trabalho, pois, como veremos nas próximas seções, 

mudanças nas práticas de trabalho afetam sistematicamente outros problemas sociais da 

população. Inicialmente, apresentaremos uma interpretação não-linear genérica sobre os efeitos 

comportamentais da renda básica na população de Madhya Pradesh para, por fim, ilustrarmos 

tais interpretações com análises mais específicas dos comportamentos e práticas culturais 

relativas ao trabalho. 

 

 

 

 

 

_______________  
 
15O relatório completo, com todos os dados sobre as diferentes áreas de impacto da renda básica (e.g., saúde, 
educação) está disponível gratuitamente no site da SEWA. 
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7 INTERPRETANDO NÃO-LINEARMENTE OS EFEITOS COMPORTAMENTAIS 

DA RENDA BÁSICA 

 

Para a interpretação dos efeitos comportamentais do experimento indiano, é 

fundamental reconhecer que o dinheiro é um reforço condicionado generalizado. Como 

ressaltam Fava (2014) e Kaiser, Haydu e Gallo (2015), o dinheiro adquire a função de reforço 

condicionado generalizado socialmente, na medida em que ele pode ser trocado por uma série 

de bens essenciais para a sobrevivência, como alimento, água, moradia, roupas etc.. Assim, 

como argumentam, Kaiser et al. (2015), a “privação de dinheiro é o que caracteriza a pobreza, 

a miséria e as condições sub-humanas de vida” (p. 72). São condições sociais de privação como 

essas que estabelecem o dinheiro como reforçador de altíssimo valor (Kaiser et al., 2015). A 

interpretação do dinheiro como reforçador condicionado generalizado de alto valor pode ser 

amparada por argumentos dos pesquisadores indianos. Nas palavras de Davala et al. (2015), o 

dinheiro é um “meio eficiente de troca” e, no contexto das vilas indianas, “é a mercadoria 

(commodity) escassa mais importante” (p. 32). Tendo em vista a função do dinheiro como meio 

generalizado de troca e sua escassez entre a maioria da população das vilas de Madhya Pradesh, 

é possível classificá-lo, nos termos de Goldiamond, como uma consequência extremamente 

crítica. 

Encontramos na literatura analítico-comportamental interpretações de transferências 

de renda condicionais que discutem alguns efeitos do dinheiro sobre o comportamento de 

indivíduos. Os já mencionados trabalhos de Fava (2014) e Kaiser et al. (2015) constituem bons 

exemplos disso, na medida em que investigam e interpretam os efeitos do Bolsa Família sobre 

o comportamento de indivíduos. Ambos chamam atenção não só para a renda complementar 

como reforçador positivo, mas também para a existência de um processo de reforçamento 

negativo, caracterizado pela ameaça da perda da renda complementar com o não cumprimento 

das condicionalidades. É essa ameaça de perda da renda complementar que compensaria, em 

grande medida, o atraso na dispensa do reforçador positivo (a renda complementar) (Kaiser et 

al., 2015). 

A exigência do cumprimento de certas condições para o recebimento de uma renda 

complementar se traduz mais facilmente na linguagem do planejamento de contingências de 

reforçamento. Objetiva-se, por exemplo, estabelecer comportamentos relativos à educação das 

crianças (e.g., comprar materiais escolares e ou uniformes, levá-las à escola, etc.) tornando-os 

contingentes à transferência de renda (Fava, 2014; Kaiser et al., 2015). Assim, a renda 
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complementar poderia ser interpretada como reforçador positivo e arbitrário: é o governo quem 

estipula as contingências que permitem aos indivíduos o acesso à consequência crítica em 

questão - o dinheiro. Ambas as pesquisas sobre o Bolsa Família mencionadas anteriormente, 

no entanto, restringem suas análises aos efeitos da renda complementar sobre certos 

comportamentos-alvos (relativos à educação e saúde), não considerando efeitos sistêmicos da 

renda complementar sobre comportamentos relativos a outras áreas, como o campo do trabalho, 

por exemplo. 

Pela própria natureza incondicional da renda básica, nossa análise apresenta um viés 

diferente daquelas que se propõem a interpretar comportamentalmente os efeitos de 

transferências de renda condicionais, como os trabalhos de Fava (2014) e Kaiser et al. (2015). 

Ao analisarmos os efeitos de uma renda básica o foco deixa de ser o manejo de consequências 

críticas (renda complementar contingente à emissão de certos comportamentos) e passa a ser 

dirigido à compreensão de uma intervenção no contexto antecedente aos comportamentos e 

práticas culturais já estabelecidas. Mais especificamente, a implementação de uma renda básica 

pode ser interpretada como uma operação motivadora (Michael, 1982), que reduz parcialmente 

o grau de privação financeira da população. 

Uma renda básica parcial, como foi o caso do experimento indiano, não faz com que 

o dinheiro deixe ser uma consequência crítica. O quanto determinado comportamento produz 

de dinheiro é algo que continua exercendo controle sobre as escolhas individuais. No entanto, 

na medida em que a condição de escassez dos indivíduos com renda básica foi amenizada, as 

relações entre custos e benefícios das diferentes matrizes contingenciais que compõem o 

contexto das vilas indianas foram alteradas. No que concerne as resoluções das matrizes 

contingenciais que vigoravam antes da intervenção, novas e diferentes resoluções se tornaram 

possíveis. Outras consequências imediatas ou de longo prazo, que antes pouco controlavam as 

escolhas dos indivíduos, passaram a também governar a resolução das matrizes. Num sentido 

mais amplo, portanto, um dos principais efeitos comportamentais do experimento indiano foi o 

de fazer com que práticas alternativas menos custosas (em termos de custo de resposta e 

consequências aversivas) propiciassem acesso a consequências críticas que, antes, somente 

práticas com elevados custos propiciavam. Vejamos em seguida alguns exemplos concretos 

dessas alterações, a partir da análise de algumas das mudanças nas práticas de trabalho da 

população após a intervenção. 
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7.1 EFEITOS DA RENDA BÁSICA NA PRÁTICA DO NAUKAR 

 

Nas vinte vilas e nas duas tribos de Madhya Pradesh estudadas pelos pesquisadores 

indianos, a principal atividade laboral era a agropecuária - seja em forma de trabalho assalariado 

ou de trabalho autônomo. Uma parte da população não tem terra produtiva ou animais ao seu 

dispor (especialmente nas vilas consideradas tribais). Outra parte tem pequenas quantias de 

animais ou pequenos pedaços de terra, suficientes para um cultivo de subsistência. Entretanto, 

há também nas vilas e tribos estudadas um pequeno número de proprietários de terra 

(latifundiários)16 (SEWA, 2014). Essa combinação entre uma maioria, que vive em condições 

de escassez, e um pequeno número de proprietários, que detém acesso privilegiado a recursos 

essenciais, favorece a prática de uma relação de trabalho chamada naukar - típica do estado de 

Madhya Pradesh. 

A prática do naukar se caracteriza pelo fato de aldeões em condições de miséria, em 

especial os homens e garotos dessas famílias, oferecem sua mão de obra em troca de 

empréstimos financeiros. Nesse arranjo, o trabalhador se coloca à disposição de um mestre 

(malik) para fazer qualquer trabalho que lhe seja requisitado, muitas vezes em diferentes 

horários do dia e em períodos do ano favoráveis ao plantio - o que impossibilita o trabalhador 

de se dedicar ao plantio para si próprio (quando este tem pequenos pedaços de terra). O naukar 

é marcado por um regime de super exploração da mão de obra e “reflete o fato de que o processo 

de trabalho nas vilas de Madhya Pradesh é essencialmente semi-feudal” (SEWA, 2014, p. 33). 

O trabalhador recebe pouco e, na maioria das vezes, recebe empréstimos com elevadas taxas de 

juro (variando entre 3%, 5% ou até mesmo 10% ao mês), que aprofundam o endividamento de 

famílias pobres e faz com que vínculos de trabalho naukar se mantenham por anos ou até mesmo 

por diferentes gerações (SEWA, 2014, p. 33). 

Uma primeira consideração analítico-comportamental possível de ser feita, é que a 

prática do naukar nas vilas e tribos indianas pode ser interpretada como uma prática cultural 

(Glenn et al., 2016). Trata-se de prática cultural resultante do entrelaçamento de contingências 

que envolvem trabalhadores e grandes proprietários de terra - os mestres. Nesse sentido, o 

naukar é uma prática “enraizada” (SEWA, 2014, p. 173) em Madhya Pradesh, que permanece 

ocorrendo com relativa frequência a despeito das mudanças de indivíduos envolvidos no 

entrelaçamento de contingências (podendo inclusive ser transgeracional). Nos termos de 

_______________  
 
16O relatório oficial não apresenta dados precisos sobre a distribuição de terra em Madhya Pradesh. 
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Goldiamond, a prática do naukar é um caso de coerção oportuna. Apesar da prática ser vista 

como “consensual” por parte da população (sendo muitas vezes celebrada em contratos), são 

os mestres que possuem grande quantia de dinheiro (consequência crítica) e são eles que 

estipulam as contingências de reforçamento que permitem aos trabalhadores - privados de 

alternativas de acesso ao dinheiro - conseguir os recursos essenciais para sobreviverem. Ao 

mesmo tempo, alguns dos mestres criam novas condições de endividamento (através das altas 

taxas de juros), mantendo ou até mesmo aprofundando a miséria dos trabalhadores. Isso torna 

mais fácil a manutenção de um regime de super exploração do trabalho. Assim, se alguns dos 

mestres não só tiram proveito da condição de miséria dos trabalhadores, mas criam condições 

que aprofundam essa miséria, o naukar pode também ser considerado, em alguns casos, uma 

prática de coerção instigada. Vale lembrar que as condições de trabalho dos sujeitos envolvidos 

na prática do naukar são extremamente precárias. Como descrevem os pesquisadores (SEWA, 

2014), o trabalhador “perde a capacidade de gerenciar seu tempo, já que ele pode ser chamado 

para o trabalho em prazos muito curtos e, muitas vezes, em condições chuvosas” (p. 174). Com 

isso, a possibilidade do trabalhador se envolver com práticas de trabalho alternativas menos 

custosas (em termos do tempo demandado, saúde pessoal etc.), é reduzida.  

Além disso, segundo os pesquisadores (SEWA, 2014), é comum entre as famílias 

pobres indianas a ocorrências dos chamados “choques financeiros”: acidentes de trabalho, 

adoecimento ou repentinas necessidades outras de gastos (e.g., casamento de uma filha) que 

aumentam a probabilidade de famílias contraírem dívidas. Os choques financeiros são um dos 

motivos que acentuam as condições de pobreza e favorecem a ocorrência do naukar. O relato 

de uma mulher de 35 anos, cuja família morava na tribo experimental, exemplifica como se dá 

a prática do naukar e os motivos que levam aldeões a escolherem essa forma de trabalho: 

Na minha casa três pessoas trabalham para conseguir renda: meu marido e meus dois 
filhos mais velhos. Cerca de três anos atrás eu estava trabalhando no campo e subi 
numa árvore para coletar lenha. Eu escorreguei, caí e quebrei minha perna e mão 
direita. Eles colocaram uma tala na minha perna. Desde então não posso mais 
trabalhar fora – faço apenas trabalho doméstico. 

Meu filho mais velho, Vinod, que tem 17 anos, trabalha como naukar para um grande 
fazendeiro. Ele recebe 15.000 rúpias por ano. Meu segundo filho, Laxman, trabalha 
como um gwala [nome alternativo do naukar quando a prática se refere a adolescentes] 
e recebe 10.000 rúpias por ano. Meu marido faz trabalho casual em nossa fazenda. 
Meus filhos vão trabalhar de manhã cedo e só voltam à noite. Vinod era apenas um 
gwala, mas agora se tornou um naukar. Então ele faz todo o trabalho com o gado e 
também trabalha no plantio das terras do fazendeiro, enquanto Laxman faz apenas o 
trabalho com o gado. Eles nem mesmo os mandam para casa para o almoço. Eles lhes 
dão almoço para que eles possam trabalhar durante o tempo que eles gastariam vindo 
comer em casa. (SEWA, 2014, pp. 28-29) 
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O acidente da mulher é um caso clássico de choque financeiro, que fez a renda familiar 

cair abruptamente e forçou dois dos seus quatro filhos a se envolverem em prática naukar 

(SEWA, 2014; Davala et al., 2015). Enquanto isso, seu marido trabalhava com plantio na 

pequena propriedade da família. O cultivo das próprias terras da família (seja para consumo 

próprio ou para venda) pode ser considerada uma prática alternativa de trabalho ao naukar, mas 

provavelmente não propicia os mesmos rendimentos dessa última. Os dois filhos mais velhos, 

portanto, se submeteram ao trabalho com gado e plantio nas terras de um mestre. O naukar, 

nesse caso, tem custo elevado para os filhos e para a família, pois consome todo o dia dos dois 

filhos e, provavelmente, impede que o adolescente se envolva em atividades escolares - 

consequência comum desse tipo prática (Davala et al., 2015). Ainda assim a escolha pelo naukar 

constitui uma escolha racional, pois a relação entre custos e benefícios das alternativas faz com 

que essa prática seja a alternativa mais “econômica” que permite à família acesso a 

consequências críticas. Por outro lado, do ponto de vista dos mestres, o naukar é uma forma 

ótima de aumentar sua produção (benefícios) com custos extremamente reduzidos, inclusive 

em termos dos gastos financeiros. A Tabela 3 ilustra uma possível matriz contingencial das 

escassas alternativas de trabalho da família mencionada no relato acima: 

Tabela 3 
 

Exemplo de Matriz Contigencial da Prática Naukar 
Alternativas 

Comportamentais Custos - Benefícios + 

Naukar como forma de 
conseguir dinheiro  

Perda do dia; afastamento da 
escola; impossibilidade de 

aproveitar período propício de 
plantio 

Renda suficiente para cobrir 
gastos necessários 

Plantio como forma de 
conseguir dinheiro  Dificuldades financeiras 

Maior controle do tempo 
(possibilidade de filho 

adolescente frequentar escola
plantio em período propício) 

Nota. A tabela exemplifica uma análise de matriz contingencial para prática do naukar. “Renda suficiente para 
cobrir gastos necessários”, no caso, se constitui como consequência crítica, que governa a resolução da matriz 
contingencial (i.e., governa a escolha). 
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Os pesquisadores indianos argumentam que em geral, dada a oportunidade adequada, 

os aldeões preferem cultivar a própria terra do que se submeter à prática do naukar (SEWA, 

2014). A implementação da renda básica, nesse sentido, reduziu a escassez de dinheiro entre a 

população do grupo experimental e tornou mais provável a ocorrência de práticas alternativas 

de trabalho menos custosas e com maiores benefícios em curto e longo prazo. Diversas famílias 

tanto das vilas quanto da tribo experimental relataram que, após a intervenção, a prática do 

naukar se tornou desnecessária. Dentre os estudos de caso realizados pelos pesquisadores 

indianos (SEWA, 2014), eles destacam a história de um homem de 50 anos que “tinha sido um 

naukar de fazendeiros por quase 35 anos” (p. 174). A renda básica proporcionou a ele as 

condições materiais de fazer uma escolha diferente, encerrando assim seu vínculo de trabalho 

naukar (SEWA, 2014). O relato de outro homem, chamado Gumaansingh, colhido ao final do 

experimento, ilustra em maiores detalhes os efeitos comportamentais da renda básica sobre a 

incidência do naukar:  

Fomos muito ajudados pelo dinheiro da renda básica. Se não conseguíssemos nenhum 
trabalho não precisávamos preocupar sobre onde conseguir comida. Podíamos ir ao 
médico para fazer tratamentos sempre que necessário. Antes não era assim. Eu não 
sou mais um naukar, e se não fosse por esse dinheiro [renda básica] talvez eu ainda o 
fosse. Afinal, é preciso dinheiro para administrar uma família, e quase não há 
oportunidades de trabalho em nossa aldeia. Até agora, enquanto recebíamos o 
dinheiro, estava tudo bem. Agora que acabou, vamos ver o que acontece.17 (SEWA, 
2014, pp. 29-30) 

 

O relato de Gumaansingh evidencia o quanto o ambiente social das vilas de Madhya 

Pradesh são escassas em oportunidades de acesso a recursos, o que aumenta a probabilidade do 

naukar (bem como de outras práticas coercitivas). Outro aspecto importante do relato, é que ele 

indica também a ocorrência de efeitos sistêmicos da renda básica. Ou seja, a implementação da 

renda básica altera as escolhas feitas pelos aldeões em diferentes áreas de suas vidas - não 

apenas em relação àquelas do campo do trabalho. Isso fica claro quando Gumannsingh diz que, 

ao ter suas práticas de trabalho alteradas (tendo abandonado o naukar), ele passa a ter condições 

de frequentar consultas médicas. Aqui nós estamos no campo das práticas de saúde da 

população. Apesar do trabalho e a área da saúde serem diferentes áreas comportamentais, as 

consequências de ambas estão relacionadas não-linearmente. Se antes da renda básica, ir ao 

médico significava não ir ao trabalho e, consequentemente, perder dinheiro, com a renda básica 

Gumaansingh consegue ir ao médico (se beneficiando disso) ao mesmo tempo que tem acesso 

_______________  
 
17Gumaansingh se refere ao término da renda básica. 
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a uma quantia de dinheiro suficiente para sobreviver.18 É nesse sentido que o efeito da renda 

básica pode ser considerado sistêmico (examinaremos outro exemplo de efeito sistêmico da 

renda básica na seção seguinte). 

 A redução da frequência do naukar pode ser compreendida não-linearmente, na 

medida em que práticas alternativas de trabalho passaram a produzir, em conjunto com a renda 

básica, as mesmas consequências críticas com custos consideravelmente menores. Para além 

dos estudos de caso relatados, a Tabela 4 indica (em termos percentuais) o número de famílias 

com membros envolvidos com a prática naukar que, após o término do experimento, relataram 

ter quitado débitos com o mestre (malik), passando a buscar novas oportunidades de acesso à 

renda: 

Tabela 4 
    
Percentual de Famílias das Vilas que Quitaram Débitos com Mestre (Malik) 
e Romperam com a Prática Naukar 

Grupo experimental Grupo Controle 

Renda 
Básica/SEWA 

Renda 
Básica/Sem 

SEWA Controle/SEWA 
Controle/Sem 

SEWA 
78% 52% 23% 20% 

Nota. Tabela adaptada de dados de gráfico em SEWA (2014, p. 47). 

 

Por fim, ressaltamos que a Tabela 4 revela também uma outra tendência 

comportamental decorrente do experimento: como previsto pelos pesquisadores durante o 

planejamento, a presença da SEWA nas vilas potencializou os efeitos da renda básica (SEWA, 

2014; Davala et al., 2015). Dentre outras atividades, a SEWA proporciona oficinas sobre 

gerenciamento financeiro e habilidades laborais (e.g., costura), discussões sobre os problemas 

sociais prevalentes entre a população, e organiza grupos de pessoas para reinvidicar medidas 

efetivas do governo (SEWA, 2014). Nesse sentido, a atuação da associação complementa a 

ampliação de oportunidades proporcionada pela renda básica com uma ampliação do repertório 

comportamental da população local. Esse efeito potencializador da renda básica proporcionado 

pela SEWA pôde ser verificado em praticamente todas outras áreas da vida da população local 

_______________  
 
18De fato, a renda básica provocou também melhorias sistêmicas na condição geral de saúde e nutrição do grupo 
experimental. O leitor interessado pode consultar o capítulo 6 do relatório oficial da SEWA (2014) para maiores 
detalhes. 
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(SEWA, 2014; Davala et al., 2015). Veremos outros exemplos disso adiante, ao analisar outros 

comportamentos e práticas culturais. O trecho a seguir exemplifica o modo como os 

pesquisadores indianos entendem os efeitos comportamentais da atuação da SEWA, 

interpretando-os em termos de “empoderamento” e “ampliação de consciência individual e 

coletiva”:  

O empoderamento e o exercício de direitos derivam da resiliência individual e da força 
coletiva, sendo esta última a capacidade de exercer resiliência e empreender ações em 
grupo quando estas são percebidas como necessárias. Pode-se dizer que o 
empoderamento é o resultado de mudanças no indivíduo e de mudanças nas relações 
familiares, ao passo que o exercício de direitos depende das estruturas de 
oportunidades nas comunidades e na sociedade em geral. Esse exercício dos direitos 
muitas vezes reforça o empoderamento e as transformações familiares, levando à 
afirmação dos direitos de cidadania e maiores oportunidades dentro da sociedade que, 
quando combinadas com a atuação de uma voz coletiva, podem promover uma 
transformação na consciência de indivíduos. O papel da SEWA é determinante nessa 
transformação de consciência individual. (SEWA, 2014, pp. 80-81) 

 

Numa interpretação coerente com a rede conceitual de uma análise não-linear do 

comportamento, termos como “empoderamento” podem ser compreendidos em referência ao 

aumento dos graus de liberdade comportamental e das possibilidades de escolha genuína. Na 

medida em que a SEWA e a renda básica proporcionam, respectivamente, uma ampliação do 

repertório comportamental e das oportunidades sociais, parte significativa da população passa 

a ter um maior número de alternativas para lidar com problemas sociais diversos - o naukar 

incluído. A relação entre a redução da prática de naukar e o “empoderamento” da população 

que compunha o grupo experimental é importante, pois sugere que, após a renda básica, as 

pessoas desse grupo estavam em melhores condições para recusar trabalhos em condições 

precárias e degradantes. Dadas as alternativas, elas estavam em melhores condições de fazer 

escolhas genuínas. Essa constatação corrobora o argumento de alguns pesquisadores que 

argumentam que, teoricamente, uma renda básica aumentaria o poder de barganha de 

trabalhadores - aumentando a probabilidade deles “dizerem não” a trabalhos precarizados em 

geral (Van Parijs, 2014; Widerquist, 2013).   
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7.2 EFEITOS DA RENDA BÁSICA NAS PRÁTICAS DE TRABALHO INFANTIL E 

ALGUNS DE SEUS EFEITOS NA EDUCAÇÃO 

 

Em 1986, o governo indiano sancionou o “Child Labour Act”. Trata-se de uma lei que 

proíbe o trabalho de crianças (até quatorze anos) e regula o trabalho realizado por adolescentes 

(entre quatorze e dezoito anos) - proibindo o engajamento destes últimos em atividades laborais 

consideradas prejudiciais ao seu bem-estar geral (SEWA, 2014). A prática do trabalho é vista 

como um problema pois, dentre outros motivos, ela tende a prejudicar o envolvimento da 

criança na escola, seja fazendo com que ela não consiga frequentar as aulas, seja prejudicando 

o seu desempenho escolar. Em 2012, pouco antes do início do experimento de renda básica, o 

governo anunciou a intenção de ampliar as sanções prescritas na lei de 1986, com a expectativa 

de que a erradicação do trabalho infantil fosse enfim concretizada (SEWA, 2014). Mas foi 

apenas em 2016, após o término do experimento, que o Child Labour Act foi de fato revisto e 

teve suas sanções intensificadas. A nova legislação estipula, por exemplo, que todo e qualquer 

indivíduo que empregue, ou permita o emprego de trabalho infantil, sofrerá sanções que variam 

entre encarceramento de seis meses a dois anos de duração (até três anos se for reincidente). 

Em alguns casos as sanções são o pagamento de multas que, por sua vez, variam entre 20.000 

a 50.000 rúpias (Índia, 2016). 

As ameaças de punições por força da lei, em conjunto com a implementação de alguns 

programas de assistência social ao longo das últimas décadas, fizeram com que práticas de 

trabalho infantil diminuíssem. Entretanto, uma pesquisa censitária realizada anteriormente ao 

início do experimento de renda básica (em 2010) indicou que a prevalência dessa prática ainda 

era de 4.8% entre as crianças de 5 a 14 anos na região de Madhya Pradesh. Apesar de ser um 

índice relativamente baixo quando comparado com décadas anteriores, práticas de trabalho 

infantil ainda persistem e são consideradas problemas sociais relevantes (Índia, 2016; SEWA, 

2014). A tentativa recente do governo indiano de intensificar as sanções penais se caracteriza 

como uma intervenção linear tópica. Tais tentativas se caracterizam pelo manejo de 

consequências aversivas diretamente contingentes a comportamentos que compõem o trabalho 

infantil como prática cultural. Foge ao escopo desse trabalho tecer maiores considerações sobre 

a efetividade desse tipo de intervenção sobre o problema do trabalho infantil. Mas é suficiente 

notar que os esforços do governo indiano - sejam eles tópicos (e.g., sanções) ou sistêmicos (e.g., 

práticas de assistência social diversas) - ainda não foram suficientes para erradicar 

definitivamente as práticas de trabalho infantil. Nesse sentido, como colocam os pesquisadores 
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(SEWA, 2014), “enquanto as condições de pobreza continuarem, crianças serão utilizadas por 

suas famílias para fins econômicos sempre que necessário” (p. 177). 

Entre a população das vilas e tribos que participaram do experimento existem 

diferentes práticas de trabalho infantil. Não obstante, como destacam Davala et al. (2015), as 

pesquisas censitárias oficiais do governo indiano tendem a avaliar apenas a incidência do 

trabalho infantil em sua forma assalariada. É a esse tipo de trabalho que correspondem os 4.8% 

mencionados no parágrafo anterior. Mas a depender da idade, do contexto familiar e social, as 

crianças podem complementar a renda familiar (consequência crítica) se envolvendo não só 

com trabalho assalariado, mas também auxiliando no cultivo das próprias terras da família, 

fabricando produtos para vendas ou trocas e ajudando em tarefas domésticas variadas (como 

cuidar de irmão ou irmãs mais novas) (SEWA, 2014). Desse modo, consideradas de maneira 

mais ampla, as práticas de trabalho infantil têm incidência muito maior do que as estimadas no 

censo governamental. Dentre as alternativas de trabalho que mais trazem prejuízos ao 

envolvimento escolar da criança, no entanto, o trabalho assalariado é considerado a prática mais 

prejudicial, especialmente em sua forma mais severa: o naukar (SEWA, 2014; Davala et al., 

2015). O trabalho assalariado infantil tende a estar associado com custos como condições 

aversivas de trabalho e perda de controle do tempo livre das crianças (SEWA, 2014). O controle 

do tempo livre da criança passa a ficar, em grande medida, nas mãos de patrões. Nesse sentido, 

a hipótese inicial dos pesquisadores indianos não era a de que a renda básica reduziria todas as 

formas de trabalho infantil, mas sim a de que reduziria sua forma mais prejudicial à vida escolar: 

o trabalho assalariado (SEWA, 2014).  

De fato, ao término do experimento, as comparações dos dados entre vilas 

experimentais e vilas controle indicaram redução significativa não só da prática de trabalho 

assalariado infantil, como da prática de trabalho infantil no cultivo em terras próprias. A 

redução da incidência dessas duas práticas entre as famílias estudadas é apresentada nas Tabelas 

5 e 6: 
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Tabela 5 
    
Percentual de Famílias das Vilas que Reduziram ou Pararam com a Prática 
de Trabalho Assalariado Infantil 

Grupo experimental Grupo Controle 

Renda 
Básica/SEWA 

Renda 
Básica/Sem 

SEWA Controle/SEWA 
Controle/Sem 

SEWA 
37% 33% 25% 17% 

Nota. Tabela adaptada de dados de gráfico em SEWA (2014, p. 124). 

 

Tabela 6 
    
Percentual de Famílias das Vilas que Reduziram ou Pararam com a Prática 
Trabalho Infantil no Cultivo das Próprias Terras 

Grupo experimental Grupo Controle 

Renda 
Básica/SEWA 

Renda 
Básica/Sem 

SEWA Controle/SEWA 
Controle/Sem 

SEWA 
35% 17% 32% 12% 

Nota. Tabela adaptada de dados de gráfico em SEWA (2014, p. 123). 

 

A Tabela 6, especificamente, apresenta a porcentagem de famílias das vilas que, ao 

término do experimento, reduziram ou pararam com a prática trabalho infantil no cultivo das 

próprias terras. Nesse caso, apesar das vilas com renda básica terem apresentado maior redução 

dessa prática, a variável mais determinante foi a presença da SEWA no cotidiano da população 

- o que corrobora o já discutido efeito potencializador da renda básica proporcionada pela 

atuação de uma voz comunitária.  

Nas tribos, marcadas por condições de pobreza ainda mais profundas que as vilas, a 

prática do trabalho assalariado infantil também reduziu após a renda básica. Ao fim do 

experimento, 48% das crianças da tribo controle trabalhavam por salário em propriedade alheia. 

Esse número era de 5% na tribo experimental. Por outro lado, ao fim do experimento nas tribos, 

os pesquisadores observaram uma alteração comportamental que não ocorreu nas vilas. Na tribo 

experimental, as práticas de trabalho infantil no cultivo em terras da família ou em tarefas 

domésticas aumentaram de frequência – os pesquisadores registraram um aumento de 36% em 

relação à linha de base nesses tipos de trabalho, enquanto esse número foi de 26% na tribo 

controle (SEWA, 2014). Entretanto, 16% das famílias da tribo experimental consideravam que 
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esses trabalhos (seja o trabalho doméstico ou o cultivo de terras) desempenhados pelas crianças 

prejudicavam o desempenho e frequência escolar, enquanto esse número foi de 37% na tribo 

do grupo controle (SEWA, 2014). Em suma, nas vilas do grupo experimental houve redução 

generalizada nas práticas de trabalho infantil - seja em sua forma assalariada ou no cultivo em 

terras da família. Entretanto, nas tribos, as acentuadas condições de escassez tornam menos 

prováveis a redução de todas formas de trabalho infantil. O acesso dessas famílias aos recursos 

necessários para subsistência continua dependendo, em grande medida, da mão de obra infantil. 

O que a renda básica possibilitou na tribo experimental foi o aumento de formas de trabalho 

infantil menos prejudiciais, menos custosas em termos comportamentais - enquanto a prática 

do trabalho infantil assalariado se tornou menos frequente. 

Na medida em que a escassez de dinheiro é amenizada pela implementação da renda 

básica, a relação entre custos e benefícios de práticas alternativas é alterada, e as alternativas 

de trabalho infantil menos custosas, e com mesmos ou maiores benefícios, passam a ser 

escolhidas com maior frequência. Ressaltamos que o trabalho infantil assalariado, como 

alternativa de trabalho mais prejudicial, continua sendo uma prática viável - quer dizer, em 

termos de oportunidades e do repertório comportamental necessários para sua ocorrência, ela 

continua sendo uma escolha possível. Mas sua probabilidade de ocorrência entre a população é 

reduzida por conta da viabilização de alternativas com melhores relações entre custos-

benefícios. Nos termos de Goldiamond, portanto, a renda básica proporcionou uma diferente 

resolução das matrizes contingenciais compostas pelas alternativas de trabalho infantil.  

Conforme previsto pelos pesquisadores antes do experimento e conforme expressaram 

as famílias ao término do experimento, a redução do trabalho assalariado infantil, em conjunto 

com a renda básica, produziu um efeito sistêmico: melhorias na área da educação infantil. Ainda 

que as escolas públicas de Madhya Pradesh não cobrem mensalidades (apenas taxas de 

matrícula), fazer com que filhos e filhas frequentem a escola é algo que envolve custos 

financeiros (SEWA, 2014; Davala et al., 2015). A falta de dinheiro torna uma série de 

comportamentos necessários para a prática da frequência escolar menos prováveis. Para uma 

família pobre, com pouco acesso aos recursos necessários para sobreviver, comprar sapatos 

novos, material escolar, uniformes ou pagar taxas de matrícula e mensalidades se tornam 

comportamentos inviáveis. Na medida em que a renda básica torna o dinheiro uma 

consequência menos crítica, as crianças não precisam mais trabalhar para garantir a subsistência 

familiar. Quando muito, elas podem trabalhar em alternativas menos custosas, que devolvem 

às famílias as condições de gerir o tempo livre das crianças (foi o que aconteceu nas tribos, 
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especialmente). A segurança proporcionada pela renda básica, e a devolução do controle do 

tempo livre das crianças, permite às famílias envolverem seus filhos e filhas em práticas 

educacionais. A este respeito, a Tabela 7 ilustra como os gastos relacionados à educação 

aumentaram nas vilas experimentais durante o curso do experimento: 

Tabela 7 
   
Percentual de Famílias das Vilas que Relataram Aumento nos Gastos 
Relativos à Educação no Ínterim do Experimento 

Tipos de Gasto Grupo 
Experimental Grupo Controle 

Uniformes Escolares 47.7% 28.6% 
Taxas de Matrícula 44.6% 29.3% 

Sapatos Para Uso na Escola 52.2% 42.1% 
Livros Escolares, Lápis e Canetas 58.5% 45.3% 

Mensalidade em Escola 
Particular 19.7% 7.1% 

Nota. Tabela adaptada de Davala et al. (2015, p. 72).  

 

De maneira complementar, o relato de uma mulher chamada Chandaben, de uma das 

vilas experimentais com presença da SEWA, exemplifica ainda mais claramente o modo como 

a implementação da renda básica, e a consequente redução do trabalho assalariado infantil, 

influenciam diretamente o engajamento com práticas educacionais: 

Meu marido faleceu há dois meses devido a uma insuficiência renal, e por causa disso 
nossas condições se tornaram muito difíceis. Minha única fonte de renda são trabalhos 
casuais, que não estão disponíveis regularmente. Nosso principal gasto é com 
alimentos. Eu compro itens alimentares que duram por cinco ou dez dias, porque tenho 
pouco dinheiro. Meu filho mais velho tem vinte anos. Ele e eu somos as duas únicas 
pessoas que vão trabalhar na minha família. Meus outros três filhos vão para a escola. 
Eles almoçam na escola e recentemente receberam dinheiro para comprar uniformes. 

Depois da morte do meu marido, meu filho Narendra e eu aumentamos nossas horas 
de trabalho [...]. Três dos meus meninos estão estudando e temos que arcar com os 
gastos para a educação deles. O dinheiro da renda básica nos ajudou muito. Se não 
fosse por esse dinheiro, teríamos que enviar nossos filhos para trabalhar por salários. 
Mas por causa desse dinheiro conseguimos mandá-los para a escola. (SEWA, 2014, 
pp. 149-150) 

 

 

Mudanças comportamentais como as relatadas por Chandaben podem estar 

relacionadas com o fato dos registros escolares analisados após o experimento indicarem 
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aumento no número de crianças matriculadas em escolas nas vilas experimentais – em especial 

aquelas crianças em faixa etária mais elevada (14 a 18 anos). A tendência em Madhya Pradesh 

é a de que, quanto maior a faixa etária da criança, menor seja a probabilidade dela seguir nos 

estudos e maior a probabilidade dela começar a se dedicar a práticas de trabalho (Davala et al., 

2015). A Tabela 8 indica que, nas vilas, após o experimento, crianças de faixa etária mais 

elevada continuavam estudando com mais frequência (em relação às vilas do grupo controle). 

Esse é outro indício de como a redução das práticas de trabalho infantil, em conjunto com a 

renda básica, produziu efeito sistêmico, alterando também matrizes de custo e benefício de 

práticas relativas à educação.   

Tabela 8 
   
Percentual de Crianças (Meninos e Meninas) das Vilas Matriculadas na 
Escola ao fim do Experimento 

Idade Grupo 
Experimental Grupo Controle 

6-10 97.6% 93.9% 
11-13 95.7% 90.1% 
14-18 76.0% 51.3% 

Nota. Tabela adaptada de SEWA (2014, p. 148).  

 

Especificamente no caso das meninas das vilas de Madhya Pradesh, é comum que 

quando cheguem à faixa etária de 14 a 18 anos (idade adequada para frequentar o ensino médio) 

elas abandonem a escola para trabalhar e contribuir com a renda familiar (Davala et al., 2015). 

No término do experimento, enquanto 36% das meninas nessa faixa etária estavam matriculadas 

em escolas no grupo controle, esse número foi de 66% nas vilas do grupo experimental (SEWA, 

2014). Além disso, os maiores índices de meninas matriculadas na escola foram encontradas 

nas vilas experimentais onde a SEWA estava presente (SEWA, 2014). Essa constatação, em 

conjunto com os dados da já mencionada Tabela 6, fornecem mais indícios de como a atuação 

da SEWA potencializa os ganhos em oportunidades proporcionados pela renda básica. Os 

pesquisadores indianos (SEWA, 2014) explicitam isso ao comentar a relação entre a renda 

básica, a atuação da SEWA, a redução do trabalho infantil e as melhorias na qualidade da 

educação: 

Nas aldeias com atuação da SEWA, um fator adicional foram as campanhas de 
conscientização e a mobilização para melhorar a qualidade das escolas do governo. A 
ênfase no envio de crianças para a escola também ajudou a reduzir a incidência de 
práticas de trabalho infantil na aldeia. As famílias que tinham crianças trabalhando 
por salário começaram a enviar seus filhos para escola, e nos casos em que as crianças 
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trabalhavam cultivando terras da família o nível de trabalho esperado da criança foi 
reduzido ou cessou por completo. (SEWA, 2014, p. 86) 

 

Por fim, ressaltamos também que, em entrevistas realizadas no ínterim do 

experimento, 61% das famílias das vilas experimentais com atuação da SEWA relataram 

“grandes melhorias” nas notas escolares de crianças. Esse número foi de 48% nas vilas 

experimentais sem atuação da SEWA. Já nas vilas controle com atuação da SEWA, esse número 

foi de 34%, e na vila controle sem atuação da SEWA apenas 25% das famílias relataram tais 

melhorias19 (SEWA, 2014). Além disso, o tempo de permanência na escola também triplicou 

entre as crianças da tribo do grupo experimental (Davala et al., 2015). 

A renda básica produziu outros efeitos sobre práticas e índices relativos à educação. 

Entretanto, não entraremos em detalhes desses efeitos no presente trabalho (os dados sobre os 

efeitos da renda básica na educação estão disponíveis em SEWA, 2014 e Davala et al., 2015). 

Destacamos apenas alguns dos dados e dos relatos (de participantes e pesquisadores) que nos 

permitiram inferir como a renda básica reduziu ou amenizou as práticas de trabalho infantil da 

população e como essas transformações produziram efeitos comportamentais sistêmicos - ou 

seja, em outra área para além do campo do trabalho, a saber, o campo da educação. Nossa 

análise exemplifica também como intervenções sistêmicas, que não são direcionadas 

especificamente para a área de um problema social específico (e.g., trabalho infantil), podem 

complementar intervenções tópicas (e.g., sanções penais aos comportamentos relativos à prática 

do trabalho infantil). E por fim, a análise dos efeitos comportamentais da renda básica sobre as 

práticas de trabalho infantil reforça algo já sugerido na seção anterior: efeitos positivos de 

intervenções como a renda básica são potencializados na medida em que uma voz comunitária 

(como a SEWA) auxilia na construção de repertórios comportamentais que permitem aos 

indivíduos tirarem ainda mais proveito de novas oportunidades, ampliando alternativas de 

acesso a consequências críticas e, por conseguinte, as possibilidades de escolhas genuínas. 

 

_______________  
 
19 A consulta ao registro de notas nas escolas, ao fim do experimento, não revelou mudanças significativas no 

desempenho escolar das crianças do grupo experimental (SEWA, 2014). Essas entrevistas revelam, portanto, 
um parecer subjetivo dos pais sobre o desempenho escolar dos filhos. De fato, os pesquisadores esperavam que 
o impacto da renda básica sobre o desempenho escolar fosse pequeno (especialmente em função do experimento 
ter curta duração). O impacto mais esperado pelos pesquisadores era o aumento no número de matrículas e na 
frequência escolar (Davala et al., 2015; SEWA, 2014). 
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7.3 EFEITOS GERAIS DA RENDA BÁSICA SOBRE O TRABALHO: DISPOSIÇÃO 

PARA O TRABALHO E ENGAJAMENTO EM DIFERENTES PRÁTICAS DE 

TRABALHO 

 

Conforme argumentamos na seção 6.1, um dos argumentos favoráveis à renda básica 

é que ela seria uma política social capaz de reduzir a pobreza e a insegurança econômica. Ao 

mesmo tempo, há o temor de que a implementação de uma renda básica reduziria a disposição 

para o trabalho e, consequentemente, a oferta de mão de obra. Nesse contexto, para além de 

uma análise dos efeitos da renda básica em práticas específicas de trabalho (como o naukar ou 

o trabalho infantil), os pesquisadores indianos buscaram avaliar efeitos gerais da renda básica 

sobre a disposição para o trabalho e sobre eventuais alterações no modo como os participantes 

desempenham suas práticas de trabalho. Com isso, os pesquisadores conseguiram avaliar 

também em que medida a renda básica contribuiria com o crescimento econômico das vilas 

estudadas e como ela afetaria a renda familiar (decorrente apenas do trabalho, não incluindo o 

dinheiro proveniente da renda básica). Os resultados relativos a esses questionamentos serão 

apresentados e analisados não-linearmente a seguir. 

Antes de mais nada, salientamos que Davala et al. (2015) identificaram três amplas 

categorias de práticas alternativas de trabalho prevalentes nas vilas e tribos de Madhya Pradesh. 

São elas: trabalho doméstico, trabalho autônomo e trabalho assalariado. O trabalho doméstico 

é composto por atividades de cuidado da casa, cuidado com filhos ou com idosos. O trabalho 

autônomo envolve atividades agrícolas ou pecuárias em terras da própria família (seja para 

consumo próprio ou para venda). E o trabalho assalariado envolve atividades similares as do 

trabalho autônomo, mas elas são desempenhadas em troca de salário semanal ou mensal pago 

por um patrão (Davala et al., 2015).  

Além da identificação dessas três amplas categorias de trabalho, Davala et al. (2015) 

argumentam que, a depender da quantidade relativa de horas que um indivíduo dedica a cada 

uma dessas práticas, elas podem ser consideradas atividades econômicas principais ou 

secundárias. A atividade econômica que mais consome horas é considerada a principal, 

enquanto outras são consideradas secundárias (Davala et al., 2015). Em alguns casos, mesmo 

uma atividade consumindo maior número de horas (atividade principal), são as atividades 

secundárias de um indivíduo que geram mais renda para ele ou para família. Tal é o caso de 

muitas mulheres das vilas e tribos estudadas. Muitas das mulheres relatam que sua atividade 

principal é o trabalho doméstico. Ainda assim, muitas delas relatam também que sua atividade 
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secundária é a pecuária (prática de trabalho autônomo), que complementa a renda familiar 

através da venda de leite, carne ou animais (Davala et al., 2015). Isso faz com que uma análise 

que leve em conta apenas dados relativos às atividades econômicas principais sejam 

insuficientes para aferir os efeitos de uma renda básica sobre a totalidade de atividades 

econômicas e sobre o crescimento econômico. 

Tendo em vista essas considerações, uma constatação fundamental feita pelos 

pesquisadores indianos ao fim do experimento foi a de que a renda básica não provocou redução 

da oferta de mão de obra. A proporção de adultos (15 a 64 anos) que, em sua atividade principal, 

estavam trabalhando visando ganhos familiares (trabalho autônomo) ou salários era de 58.9% 

no grupo experimental, enquanto esse número era de 57.6% no grupo controle. De acordo com 

dados de linha de base, esses números eram, respectivamente, de 59% e 58.2% (SEWA, 2014). 

Esse é um dado importante, pois, pelo menos no que diz respeito ao contexto do estado indiano 

de Madhya Pradesh, contradiz diretamente o temor de uma eventual redução de mão de obra 

para trabalho decorrente de uma renda básica - em outras palavras, a disposição da população 

para o trabalho permaneceu praticamente a mesma. 

Ainda assim, em função da renda básica, algumas mudanças comportamentais 

relativas ao modo como os indivíduos se engajavam em diferentes práticas de trabalhos 

ocorreram. Uma primeira mudança observada pelos pesquisadores foi de que a frequência de 

engajamento em práticas de trabalho assalariado como atividade principal reduziu, tanto nas 

vilas quanto na tribo experimental. Essa redução do trabalho assalariado foi acompanhada por 

um aumento do engajamento em práticas de trabalho autônomo como atividade principal 

(SEWA, 2014). Isso está de acordo com algo que sugerimos em nossa análise da prática naukar 

e que é reforçado pelos próprios pesquisadores indianos: dado um incremento de oportunidades 

e alternativas com melhor relação custos-benefícios, os aldeões “preferiam cultivar suas 

próprias terras ao invés de praticar formas de trabalho assalariado ou naukar, onde muitos 

tinham que trabalhar em fornos de tijolos ou na fazenda de grandes proprietários” (SEWA, 

2014, p. 8). A Tabela 9 apresenta os dados dessa mudança em direção ao trabalho autônomo 

nas vilas estudadas: 

Tabela 9 
 
Percentual de Famílias das Vilas Engajadas em Práticas de Trabalho 
Assalariado e de Trabalho Autônomo Como Atividades Principais ao Fim 
do Experimento 

Grupo experimental Grupo Controle 
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Trabalho 
assalariado como 

atividade principal 

Trabalho 
autônomo 

como atividade 
principal 

Trabalho 
assalariado como 

atividade principal 

Trabalho 
autônomo como 

atividade 
principal 

17% 33% 22% 27% 
Nota. Tabela adaptada de dados disponíveis em Davala et al. (2015, p. 106).  

 

Especificamente na tribo experimental, essa mudança favorável ao trabalho autônomo 

se deu de maneira ainda mais acentuada. Segundo Davala et al. (2015) isso ocorreu porque, 

antes do experimento, apesar de muitos aldeões das tribos terem pequenos pedaços de terra para 

cultivo ou para prática de pecuária, suas terras eram improdutivas. Em geral, os aldeões não 

tinham recursos suficientes para investir em sementes, fertilizantes e irrigação adequada. Isso 

fazia com que a maioria dos aldeões das tribos de Madhya Pradesh tivessem que recorrer em 

prática de trabalho assalariado como atividade econômica principal. Após a renda básica, no 

entanto, essa realidade se inverteu na tribo experimental - como demonstram os dados 

apresentados na Tabela 10: 

 

Tabela 10 
    
Percentual de Famílias das Tribos Engajadas em Práticas de Trabalho 
Assalariado e de Trabalho Autônomo Como Atividades Principais ao Fim 
do Experimento 

Grupo experimental Grupo Controle 

Trabalho 
assalariado como 

atividade principal 

Trabalho 
autônomo 

como atividade 
principal 

Trabalho 
assalariado como 

atividade principal 

Trabalho 
autônomo como 

atividade 
principal 

27% 62% 50% 42% 
Nota. Tabela adaptada de dados disponíveis em SEWA (2014, p. 7).  

 

Do ponto de vista de uma análise comportamental não-linear podemos interpretar que, 

para muitas famílias, antes da renda básica, o trabalho assalariado constituía a única alternativa 

capaz de garantir acesso aos recursos necessários para subsistência. Assim, o engajamento em 

uma prática alternativa, como o cultivo ou a pecuária em próprias terras (formas de trabalho 

autônomo), produziria custos financeiros que, em última instância, inviabilizariam a 

subsistência familiar. De maneira similar ao que ocorreu com as mudanças nas práticas naukar 
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e de trabalho infantil, ao reduzir a condição de privação financeira dos indivíduos, a renda 

básica alterou a matriz de custos e benefícios compostas pelas alternativas de práticas de 

trabalho. Utilizando termos de Gimenes et al. (2005), a matriz de alternativas de trabalho passou 

a “ser resolvida economicamente” de uma outra forma. Como argumentam os pesquisadores 

indianos (SEWA, 2014; Davala et al, 2015), o trabalho assalariado tende a estar associado com 

elevados custos, como condições precárias de trabalho e perda da capacidade de gerir o próprio 

tempo. Após a renda básica, o trabalho autônomo passou a ser uma alternativa viável, pois os 

indivíduos passaram a ter oportunidades de investir na compra de sementes, adubo e 

equipamentos em geral para iniciar (ou otimizar) diferentes práticas de trabalho autônomo. 

Práticas desse tipo propiciam menores custo e benefícios iguais ou maiores em relação ao 

trabalho assalariado. A curto prazo, práticas de trabalho autônomo podem propiciar maior 

capacidade de gestão do tempo, condições mais salubres de trabalho e, principalmente, renda - 

ainda que eventualmente essa renda possa ser menor que a renda decorrente de trabalho 

assalariado num primeiro momento. A longo prazo, no entanto, investimentos (e.g., compra de 

sementes ou animais) podem tornar as práticas de trabalho autônomo ainda mais rentáveis. O 

aumento na frequência de comportamentos que propiciam ou otimizam práticas de trabalho 

autônomo é exemplificado pelos dados da Tabela 11 (que se refere à população da tribo 

experimental e controle): 

Tabela 11 
   
Percentual de Famílias das Tribos com Posse de Animais para Práticas 
Pecuárias ao fim do Experimento 

Tipos de Animais para Práticas 
Pecuárias 

Grupo 
Experimental Grupo Controle 

Posse de animais de grande porte 81% 51.5% 
Posse de animais de pequeno 

porte 78% 61% 
Nota. Tabela adaptada de Davala et al. (2015, p. 107).  

A mudança favorável ao engajamento de indivíduos em práticas de trabalho autônomo 

está correlacionada a outro achado experimental: ao fim do experimento, cerca de 21% das 

famílias das vilas experimentais relataram um aumento na renda familiar decorrente de suas 

práticas de trabalho. Nas vilas controle, um aumento na renda familiar foi relatado por 9% das 

famílias. Dentre as famílias das vilas experimentais que relataram a ocorrência de aumento da 

renda familiar, 73.4% delas associaram esse aumento à renda básica (SEWA, 2014; Davala et 

al., 2015). Isso é interpretado por Davala et al., (2015) como um dos sinais de crescimento 

econômico proporcionado pela renda básica. Os pesquisadores sugerem que esse aumento da 
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renda familiar está associado ao aumento na compra de investimentos para práticas de trabalho 

autônomo (e.g., sementes, equipamentos ou animais) e, possivelmente, num aumento no 

número de horas dedicadas a atividades econômicas secundárias (Davala et al., 2015). Além 

disso, alguns relatos de participantes do grupo experimental sugerem que esse aumento da renda 

familiar pode também estar associado com a economia de gastos. Na medida em que um 

indivíduo passa a produzir seu próprio leite, através da criação de gado, por exemplo, ele gasta 

menos dinheiro do que se tivesse que comprar leite a preço de mercado. Exemplo disso é o 

relato de Lakhandholi, morador de uma das vilas experimentais, chamada Datoda:  

Este ano nossa família recebeu a renda básica. Com esse dinheiro comprei quatro 
cabras. Essas cabras têm cinco filhos agora. Então agora eu tenho nove cabras. Eu 
comprei essas quatro cabras por 14.000 rúpias juntando parte da renda básica de cada 
membro da família. Compramos as cabras para aumentar nossa renda familiar. Elas 
também dão leite, que as crianças bebem e que usamos para fazer chás. Antes disso 
tínhamos que comprar leite fora, mas agora o leite de cabra é suficiente para nós. Não 
precisamos mais comprar leite fora. Estou pensando em pagar minhas dívidas agora 
vendendo as cabras. (SEWA, 2014, p. 91) 

 

Relatos como esse reforçam a interpretação de que, ao fim do experimento, uma 

mudança favorável a práticas de trabalho autônoma resultou não apenas em melhores condições 

imediatas de trabalho (i.e., curto prazo), mas também em maiores ganhos em longo prazo (e.g., 

economia com gastos e aumento da renda familiar)20. No caso específico das mulheres, após a 

renda básica, muitas passaram a complementar suas práticas de trabalho doméstico com um 

aumento no número de horas dedicado a práticas de trabalho autônomo. Na tribo experimental, 

por exemplo, o número de mulheres envolvidas com práticas de trabalho autônomo (produzindo 

renda doméstica ou economizando em gastos gerais) subiu de 40% para 60% ao fim do 

experimento. Comparativamente, esse número reduziu na tribo controle21 (Davala et al., 2015). 

Nas vilas experimentais, o número de mulheres cuja atividade econômica principal era o cultivo 

de terras aumentou de 33% para 66% - nas vilas controle esse número reduziu de 34% para 

33% (SEWA, 2014). Nas vilas experimentais, houve também um aumento de 6% no número 

de famílias com uma máquina de costurar em casa (Davala et al., 2015). São números que 

sugerem que, dada a oportunidade de investir em práticas de trabalho autônomo, as mulheres 

também puderam se engajar em práticas alternativas geradoras de renda - o que em última 

_______________  
 
20Outros dados e relatos colhidos pelos pesquisadores sugerem que, também a longo prazo, muitas famílias do 
grupo experimental conseguiram quitar antigos débitos, que limitavam suas alternativas em diferentes áreas 
(trabalho, educação, saúde etc.). Informações específicas sobre o efeito da renda básica no endividamento podem 
ser encontradas no capítulo 9 do relatório oficial (SEWA, 2014). 
21 Número não disponibilizado no relatório oficial. 
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instância produz como consequência melhoria nas condições de vida das mulheres e da família 

em geral. Alguns relatos de participantes do grupo experimental exemplificam isso, e 

demonstram como as novas alternativas comportamentais acarretaram em importantes ganhos: 

Na vila de Malibadodia, Saloni e Deynarayan, ambos deficientes físicos de uma casta 
pobre, relataram: 

“Do dinheiro da renda básica, nós economizamos e compramos uma máquina de 
costura. Com a ajuda dessa máquina, começamos a trabalhar por conta própria, 
fazendo serviços para os aldeões. Isso aumentou nossa renda. No ano passado [quando 
ainda recebiam a renda básica] comemos mais vegetais do que no ano anterior. Com 
a ajuda do dinheiro, também comprei pulseiras, roupas e utensílios domésticos. 
Conseguimos começar a tomar os remédios regularmente. Mas o principal benefício 
da renda básica foi poder comprar essa máquina de costura, que aumentou nossa e 
renda e, como resultado, agora somos capazes de melhor atender as necessidades da 
família.” 

Na vila de Jalodkeu, Shekhar, que trabalha com cultivo e negocia leite, disse:  

“O dinheiro que recebemos da renda básica foi usado na compra de alimentos e 
suprimentos. Além disso, também compramos uma máquina de costura para o lar. 
Compramos esta máquina juntando o dinheiro de todos os membros da família. 
Podemos utilizá-la para ganhar algum dinheiro extra quando minha esposa começar a 
trabalhar nela.” (SEWA, 2014, p. 21) 

Outra mulher contou como sua nora comprou uma máquina de costura economizando 
seu dinheiro da renda básica – que foi complementado com uma contribuição 
monetária de seu filho. Ela relatou: “Minha nora costura a roupa de toda família agora. 
Talvez no futuro ela possa ganhar uma renda com isso.” (SEWA, 2014, p. 24) 

 

Outro efeito dessa diversificação de práticas de trabalho autônomo é que, na medida 

em que há mais alternativas garantidoras de acesso aos recursos necessários para sobreviver, 

indivíduos e famílias estão mais protegidos contra eventuais choques financeiros. Ou seja, há 

uma redução do grau de insegurança econômica. Se, por algum motivo, uma das alternativas 

de trabalho se torna inviável ou fica menos rentável, o indivíduo tem outros meios para garantir 

sua subsistência. Além disso, assim como argumentamos ao analisar os efeitos da renda básica 

sobre a prática naukar, é provável que aldeões com maiores alternativas de acesso a recursos 

estejam numa melhor posição para negociar com empregadores (não aceitando condições 

precárias de trabalho ou baixíssimos salários). Vale lembrar que a prática de trabalho 

assalariado continua sendo uma prática possível. Mas outras práticas menos custosas que o 

trabalho assalariado agora também garantem consequências críticas e demais benefícios. Além 

do já apontado crescimento econômico, portanto, a renda básica tem também efeitos 

emancipatórios: resulta num aumento das possibilidades de escolhas genuínas e, tal como 

definem os pesquisadores indianos, em empoderamento individual e coletivo (SEWA, 2014; 

Davala et al., 2015).  
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Ainda de um ponto de vista não-linear, salientamos que a construção de práticas 

alternativas de trabalho se deu, principalmente, através das oportunidades proporcionadas pela 

renda básica. Parte da população já possuía o repertório comportamental relevante, com as 

habilidades de trabalho necessárias para aproveitar tais oportunidades. Muitos já sabiam como 

cultivar terras, por exemplo, mas antes da renda básica essa prática se restringia ao contexto das 

terras de um mestre ou empregador (trabalho assalariado). Em alguns casos, não obstante, a 

atuação da SEWA complementou o incremento de oportunidades, oferecendo oficinas de 

gerenciamento financeiro ou de habilidades profissionais específicas (e.g., costura) e, com isso, 

ampliando o repertório comportamental de indivíduos. Uma vez esclarecido como o 

experimento proporcionou a construção de alternativas e o incremento de escolhas genuínas, 

analisaremos em que medida o experimento pode ser interpretado como uma intervenção 

coerente com a abordagem construcional de Goldiamond. 

 

7.4 O EXPERIMENTO INDIANO DE RENDA BÁSICA E A ABORDAGEM 

CONSTRUCIONAL 

 

De saída ressaltamos que, obviamente, o experimento indiano de renda básica não foi 

planejado como um programa construcional de mudança comportamental. Isso não 

impossibilita, no entanto, que identifiquemos aspectos do experimento indiano (em seus 

procedimentos e efeitos) passíveis de serem interpretados como coerentes ou não com a 

abordagem construcional de Goldiamond. É esse o objetivo desta seção em nosso trabalho. 

Durante as reuniões comunitárias da SEWA que antecederam o início do experimento, 

as integrantes da associação estipularam uma série de hipóteses sobre os possíveis efeitos 

comportamentais de uma renda básica. Tais hipóteses permitiram aos pesquisadores decidir os 

dados que seriam coletados durante a linha de base, no ínterim e no fim do experimento. Elas 

guiaram a escolha dos comportamentos e práticas relevantes. A título de ilustração, a lista de 

hipóteses aventadas pela SEWA (2014, pp. 100-102) foi a seguinte: (1) melhorias na saúde e 

na nutrição das crianças; (2) melhorias na saúde e na nutrição da família; (3) melhorias na 

frequência e performance escolar; (4) redução do trabalho infantil; (5) ampliar possibilidades 

de atividade econômica das mulheres; (6) aumentar renda total familiar; (7) aumentar 

capacidade de indivíduos ajudarem familiares que moram em outros lares; (8) aumentar 

alternativas de trabalho; (9) alterar consumo (favorecendo maiores gastos em comidas e 
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sapatos); (10) favorecer o altruísmo entre vizinhos da comunidade; (11) reduzir taxas de 

mortalidade infantil; (12) melhorias tecnológicas na comunidade; (13) reduzir migrações das 

vilas; (14) reduzir probabilidade de crises financeiras nas famílias; (15) favorecer a inclusão 

financeira (uso de serviços financeiros como poupanças); (16) melhorar o acesso e o uso de 

serviços governamentais.  

A prática de estipular hipóteses prévias à intervenção, nesse caso, se constitui como 

prática análoga à primeira etapa de um programa construcional de mudança comportamental, a 

saber, a estipulação de objetivos comportamentais (as etapas podem ser consultadas na seção 

5.1). A analogia, neste aspecto, não é perfeita, no entanto. Nem todas hipóteses aventadas pela 

SEWA são diretamente operacionalizáveis em termos comportamentais, como pressupõe um 

programa construcional de modificação de comportamentos (Goldiamond, 1974/2002, 1975b). 

A maior parte das hipóteses faz referência a índices ou medidas que podem, na verdade, ser 

interpretados como produtos agregados (Glenn et al., 2016). “Melhorias nos índices de saúde”, 

“de educação”, “aumento da renda familiar”, etc., são produtos de entrelaçamentos de 

contingências comportamentais, não constituindo assim comportamentos-alvo. De todo modo, 

não se trata de invalidar o levantamento de hipóteses feito pela SEWA. Até porque, como já 

mencionamos, foi esse levantamento que guiou boa parte da coleta de dados e das análises 

posteriores - essas sim fazendo referência a comportamentos da população com maior 

frequência. 

Os pesquisadores envolvidos nas etapas de planejamento e de implementação do 

experimento, em conjunto com integrantes da SEWA, tinham uma avaliação de que a população 

de Madhya Pradesh já possuía repertório comportamental adequado para alcançar os objetivos 

comportamentais (implícitos nas hipóteses aventadas) (SEWA, 2014; Davala et al., 2015). Na 

visão dos membros da SEWA, por exemplo, a maior parte da população sabia que o 

investimento em fertilizantes, animais de pequeno e grande porte, etc. poderia trazer maiores 

benefícios em curto e longo prazo. Parte considerável da população já tinha habilidades de 

plantio adequadas para trabalhar suas próprias terras. Sabiam que, dadas as condições 

adequadas, a escolha por manter o filho na escola ao invés de mantê-lo em trabalho assalariado 

poderia render maiores benefícios para filho e família. O que faltava, na visão da SEWA, eram 

as oportunidades adequadas para tais comportamentos ocorrerem com maior frequência. Os 

próprios pesquisadores indianos afirma, no relatório oficial, que a experiência prévia da SEWA 

demonstra que a população pobre “sabe” utilizar o dinheiro “para o melhor dos interesses de 

suas famílias e comunidades” (SEWA, 2014, p. 40). Em suma, a SEWA e demais pesquisadores 
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envolvidos no experimento tinham consciência da existência (ou pelo menos da prevalência) 

de repertório corrente relevante - algo análogo à segunda etapa de um programa construcional. 

A crença de que a população já tinha repertório comportamental coerente com os 

objetivos comportamentais e que, por esse motivo, não precisava ser "direcionada" de nenhuma 

forma, pode ser parcialmente questionada pelos próprios resultados do experimento. Nas vilas 

do grupo experimental, aquelas que tinham ativa participação da SEWA na vida cotidiana 

apresentaram, em muitas das áreas estudadas, melhores resultados que outras vilas do grupo 

experimental sem intervenções da SEWA. Esse fato nos permite interpretar que, por mais que 

a simples quantia complementar de dinheiro propicie as condições para ocorrência de uma série 

de comportamentos e práticas alternativas, intervenções comunitárias como as da SEWA de 

fato potencializam tais efeitos, ampliando ainda mais os repertórios que sejam coerentes com 

os objetivos experimentais. 

Aliás, se o objetivo dos experimentadores era o de alterar o comportamento dos 

indivíduos tendo em vista os objetivos comportamentais, uma abordagem analítico-

comportamental poderia, em tese, oferecer algumas contribuições. As intervenções de cunho 

educacional, como as proporcionadas pela atuação da SEWA junto a população, constituem 

importantes oportunidades de expansão de repertório comportamental. Nesse sentido, o 

conhecimento analítico-comportamental poderia auxiliar na operacionalização das hipóteses 

elencadas pelos pesquisadores e, a partir disso, programas educativos específicos - baseados 

em tecnologia comportamental - poderiam ser desenvolvidos. 

Até aqui nos referimos à prática de estipular claramente os objetivos comportamentais 

(etapa 1 de um programa construcional) e à prática de avaliar o repertório corrente relevante da 

população alvo (etapa 2 de um programa construcional). Na medida em que o diagnóstico feito 

pela SEWA apontou para o fato dos repertórios necessários já estarem disponíveis entre a 

população de Madhya Pradesh - faltando apenas as oportunidades para emissão dessas respostas 

- a implementação da renda básica pode ser interpretada, em si, como o procedimento de 

mudança comportamental que proporciona tais oportunidades. A identificação do procedimento 

de mudança comportamental mais adequado para atingir os objetivos constitui a terceira etapa 

de um programa construcional. Como já argumentamos anteriormente (ver seção 7), em termos 

procedimentais, a renda básica pode ser interpretada como intervenção no contexto antecedente, 

que altera o grau de privação financeira da população. Ainda sobre a renda básica como 

procedimento de mudança comportamental, ressaltamos que, conceitualmente, ela não se 

identifica diretamente com o que definimos como intervenção sistêmica (seção 5.2). Mas ainda 
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assim é possível interpretar seus efeitos como sistêmicos. Como sugerimos nas análises 

delineadas nas seções anteriores, na medida em que a renda básica alterou a resolução de 

matrizes compostas por práticas alternativas de trabalho, por exemplo, alterações nas resoluções 

de matrizes compostas por práticas de outras “áreas”, como práticas alternativas de saúde ou 

relativas à educação também ocorreram.  

Lembremos que um programa construcional não visa apenas a construção de 

repertórios comportamentais, mas sim a construção de contingências alternativas que garantam 

acesso a consequências críticas. E isso, sempre que possível, pode se dar também pela 

construção de oportunidades no ambiente social. No caso de intervenções clínicas, por exemplo, 

a construção de oportunidades ambientais é menos provável. Mas no caso de intervenções em 

problemas sociais, como o experimento indiano de renda básica, a criação de oportunidades é, 

muitas vezes, uma possibilidade concreta. O modo como se deu a redução de práticas 

consideradas indesejáveis pela SEWA, como o naukar ou trabalho infantil, por exemplo, é 

coerente com um programa construcional. A redução de tais práticas se deu por meios 

estritamente construcionais, complementando as intervenções patológicas (como as sanções 

penais) já vigentes. As palavras de Goldiamond (1974/2002), utilizadas para definir a 

abordagem construcional, podem ser utilizadas para descrever o procedimento do experimento 

indiano: “o foco é a na produção dos objetivos desejáveis por meios que aumentam diretamente 

as oportunidades disponíveis ou estendem o repertório social, ao invés de fazer isso 

indiretamente como um sub-produto de um procedimento eliminativo ” (p. 122).  

Por fim, o fato da renda básica ser, por definição, incondicional, e o fato dela alterar 

apenas o grau de privação financeira, garante que as mudanças comportamentais decorrentes 

da intervenção serão mantidas por suas consequências naturais. Não há nenhuma consequência 

arbitrária mantendo as alterações comportamentais verificadas após a intervenção. Isso também 

é análogo ao que apresentamos com a quarta etapa de um programa construcional. O acesso a 

consequências naturais e críticas que a renda básica propiciou reduz os custos comportamentais 

impostos pelas alternativas que até então constituíam as únicas escolhas possíveis de parte da 

população (e.g., o trabalho assalariado, o naukar, ou o trabalho infantil)22.  

_______________  
 
22É possível questionar, no entanto, se as mudanças comportamentais verificadas no experimento são decorrentes 
apenas de consequências naturais. Certo grau de arbitrariedade é esperado pelo fato da população do grupo 
experimental saber, por exemplo, que fazia parte de um experimento, com prazo estipulado para acabar. Isso pode 
ter influenciado parte das escolhas dos indivíduos (em experimento sociais isso é conhecido como “efeito 
Hawthorne”). Com o intuito de lidar, pelo menos, com os efeitos do limite temporal de experimentações com renda 
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Esse é um ponto importante, pois em grande medida se refere à ética de programas de 

transferência de renda. Do ponto de vista do quadro conceitual de Goldiamond, programas de 

transferência de renda condicionais, especificamente, podem ser interpretados como uma forma 

de coerção oportuna. Legisladores tiram proveito do extremo grau de privação financeira em 

que vivem certos grupos e estipulam os comportamentos que garantirão acesso à consequência 

crítica - o dinheiro (i.e., renda complementar; bolsa). Em muitos casos, o acesso ao dinheiro 

constitui a única alternativa de sobrevivência (consequência crítica), e o beneficiário não tem 

alternativa a não ser cumprir as condicionalidades. A renda complementar, nesses casos, é 

utilizada como uma consequência arbitrária. Como aponta Fava (2014) ao discutir o Bolsa 

Família:  

Embora se reconheça que os programas de transferência de renda condicionada 
tenham potencial de pressionar a demanda sobre os serviços de educação e saúde, a 
exigência de condicionalidades pode ser interpretada como uma ameaça aos 
princípios da cidadania. Esses programas condicionam o direito à assistência social, 
estabelecido na Constituição Federal de 1988, ao cumprimento de obrigações em uma 
situação em que os beneficiários já se encontram em situação de vulnerabilidade, 
devido à sua condição de pobreza. (pp. 23-24) 

 

A coerção caracterizada pelas transferências de renda condicionais não é atenuada pelo 

fato da privação não ter sido diretamente instigada pelos legisladores, ou pelo fato do programa 

ser “socialmente aceito”. De um ponto de vista estritamente técnico, coerente com o quadro 

conceitual de Goldiamond, está configurado um quadro de coerção. De um ponto de vista ético, 

vale o argumento de Goldiamond que apresentamos na seção 4.3: cabe a nós, como sociedade, 

estabelecermos os graus e os tipos de coerção que estaremos dispostos a aceitar. Em contextos 

de miséria absoluta, antes um programa de transferência de renda condicional, como o Bolsa 

Família, do que a fome, por exemplo. Ainda assim, a renda básica - especialmente quando 

associada à atuação de vozes comunitárias como a SEWA ou grupo análogo - se caracteriza 

como uma alternativa promissora. Ao mesmo tempo em que ela produz mudanças 

comportamentais em direção aos objetivos comportamentais estipulados, não priva ou não tira 

proveito da privação de grupos e indivíduos em condições de vulnerabilidade. Também do 

ponto de vista ético, portanto, o experimento indiano se mostra coerente com a proposta 

construcional de Goldiamond. 

_______________  
 
básica, a organização sem fins lucrativos Give Directly iniciará um novo experimento de renda básica no Quênia, 
com previsão para durar 12 anos (McFarland, 2017). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De modo a preparar o terreno para nossas considerações finais, façamos uma breve 

recapitulação dos principais argumentos apresentados até aqui. A começar pela nossa síntese 

da análise comportamental não-linear e seus desdobramentos conceituais. A análise 

comportamental não-linear compreende um comportamento-alvo como função não apenas dos 

antecedentes (contextuais e históricos) e consequentes que imediatamente o circunscrevem, 

mas também dos antecedentes (contextuais e históricos) e consequentes que circunscrevem 

padrões comportamentais alternativos. A ocorrência do comportamento-alvo é analisada, 

portanto, como sendo função da resolução de uma matriz contingencial (i.e., matriz de custos e 

benefícios) composta pelo comportamento-alvo e por padrões comportamentais alternativos. 

Seja o comportamento-alvo considerado um problema, um “desvio” ou uma patologia, uma vez 

analisado como função da resolução de sua matriz de contingências, ele é compreendido como 

uma “escolha racional” - ou seja, a resposta mais sensível de um organismo a determinado 

complexo de contingências concorrentes. Além disso, o conjunto de contingências que compõe 

uma matriz contingencial pode ser caracterizado em função de seus graus de liberdade e de 

coerção. Quanto maior o número de contingências alternativas disponíveis num dado contexto, 

maior é o grau de liberdade comportamental de uma escolha. No entanto, segundo Goldiamond, 

para que uma escolha possa ser considerada uma escolha genuína, é necessário que a matriz 

contingencial disponha mais de uma alternativa (gl=1 ou gl>1) que garanta acesso a 

consequências críticas. Inversamente aos graus de liberdade comportamental, quanto menor o 

número de contingências alternativas disponíveis num dado contexto, maior é o grau de coerção 

comportamental de uma escolha. Por fim, a coerção em uma matriz contingencial pode ser 

caracterizada, ainda, pelo quão críticas são as consequências que controlam a escolha - bem 

como pelos tipos de condições que tornam certas consequências “críticas” (coerção instigada 

ou oportuna). 

Uma vez apresentada nossa síntese da análise comportamental não-linear e seus 

desdobramentos conceituais, apresentamos a estratégia de intervenção dela derivada: a 

abordagem construcional. Nessa abordagem, a solução de problemas consiste na construção de 

alternativas comportamentais que sejam menos custosas (para indivíduo e comunidade) e que 

propiciem benefícios iguais ou maiores (para indivíduo e comunidade) que os de um 

comportamento-problema. Programas construcionais visam favorecer novas resoluções da 

matriz contingencial, tornando mais prováveis alternativas que constituem os objetivos 
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comportamentais e menos prováveis a emissão do comportamento-problema. Desse modo, o 

foco não é a eliminação do comportamento-problema, como pressupõe estratégias de 

intervenção que Goldiamond chama de “patológicas”. O foco é a construção de alternativas, 

que tornam um comportamento-problema menos provável quando a matriz é resolvida 

“economicamente” de outra forma. Além disso, estratégias patológicas de intervenção podem 

privar indivíduos de consequências críticas, reduzindo os graus de liberdade para obtenção 

dessas consequências. Estratégias coerentes com a abordagem construcional, no entanto, 

ampliam o acesso a consequências críticas e, com isso, aumentam as possibilidades de escolha 

genuína - além de evitarem armadilhas éticas e legais de estratégias patológicas (Gimenes et 

al., 2005). Por fim, uma estratégia construcional pode ser composta por intervenções tópicas ou 

sistêmicas. Intervenções tópicas são definidas pela queixa ou comportamento-problema inicial 

e direcionadas para essa “área”. Intervenções sistêmicas, por outro lado, são iniciadas pela 

queixa ou comportamento-problema inicial mas são direcionadas para matrizes contingenciais 

que não contém o comportamento-problema (de outra “área”, portanto). Quando se intervém 

sobre essas outras matrizes, o comportamento-problema é afetado. 

Na segunda etapa da dissertação, utilizamos o quadro conceitual de uma análise do 

comportamento não-linear para interpretar as alterações comportamentais decorrentes da 

implementação de uma renda básica parcial - em especial aquelas relativas ao campo do 

trabalho de uma população. Para tanto, utilizamos alguns dados do experimento indiano de 

Madhya Pradesh. No caso de uma transferência de renda incondicional, como a renda básica, a 

intervenção altera o contexto antecedente aos comportamentos e práticas culturais já 

estabelecidas. Mais especificamente, interpretamos a renda básica como uma operação 

motivadora, que reduziu parcialmente o grau de privação financeira da população participante 

do experimento. Na medida em que a condição de escassez dos indivíduos com renda básica 

foi amenizada, as relações entre custos e benefícios das diferentes matrizes contingenciais que 

compõem o contexto das vilas indianas foram alteradas. Comportamentos e práticas culturais 

alternativas menos custosas (em termos de custo de resposta e consequências aversivas) 

passaram a propiciar acesso a consequência críticas que, antes, somente práticas com elevados 

custos - e consideradas “problema”, como o naukar ou o trabalho infantil - propiciavam. Em 

conjunto com a atuação da SEWA, a renda básica proporcionou uma ampliação do horizonte 

de possibilidades dos indivíduos - garantindo a eles maiores possibilidades de escolha genuína. 

Ao analisar os efeitos da renda básica sobre práticas de trabalho específicas, identificamos como 

a intervenção produziu efeitos comportamentais sistêmicos: alterações nas matrizes 
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contingenciais compostas por comportamentos relativos ao trabalho propiciaram mudanças em 

outras áreas comportamentais (e.g., nas matrizes contingenciais compostas por 

comportamentos relativos à educação e à saúde, por exemplo). Identificamos também que, em 

grande medida, o experimento indiano se assemelha a um programa construcional em seus 

procedimentos, objetivos e efeitos. 

No contexto da dissertação, esse resumo sugere que parte importante das nossas 

perguntas de pesquisa (seção 2.1) foram respondidas. Nosso trabalho apresentou uma síntese 

da proposta de análise comportamental não-linear e, por meio de uma análise dos dados do 

experimento indiano, uma interpretação dos efeitos da renda básica sobre comportamentos e 

práticas culturais que constituem problemas sociais relevantes (pobreza, insegurança 

econômica, trabalho escravo, trabalho infantil). Tendo em vista essas respostas, nos resta tecer 

algumas considerações sobre como, e em que medida, a análise comportamental não-linear 

pode contribuir na compreensão de problemas sociais em geral. 

Conforme argumentamos na introdução desse trabalho, até o presente momento a 

análise comportamental não-linear, tal como delineada por Goldiamond, tem sido utilizada de 

maneira pouco frequente e, mesmo assim, restrita a aplicações em contextos clínicos e de 

educação. Recentemente a estratégia de intervenção construcional começou a receber atenção 

de pesquisadores que discutem e promovem intervenções analítico-comportamentais em 

problemas sociais (e.g., Carvalho et al., 2017; Mattaini, 2003, 2013; Mattaini e Luke, 2014). 

Ainda assim, todo o quadro conceitual do qual emerge essa estratégia (a análise comportamental 

não-linear e seus desdobramentos conceituais) é, na maioria das vezes, desconhecido ou 

ignorado. É apenas a abordagem construcional, como estratégia de intervenção derivada da 

análise não-linear, que tem recebido atenção. Por si só, esse uso isolado da estratégia 

construcional – não contextualizado no quadro conceitual não-linear de Goldiamond - para 

compor intervenções comportamentais não é um problema.  Ela pode ser útil no sentido de 

estipular diretrizes de planejamento de intervenções. Mas aos pesquisadores que eventualmente 

se interessem pelo uso de estratégias construcionais em suas intervenções sociais, nosso 

trabalho ofereceu, em primeiro lugar, um resgate do quadro conceitual que origina e dá outro 

sentido ao uso dessa estratégia. 

Para além do uso isolado da estratégia construcional, nosso exercício interpretativo 

dos efeitos comportamentais do experimento indiano de renda básica aponta também para a 

possibilidade de estender o uso de todo o quadro conceitual não-linear para compreender e 

intervir em problemas sociais. Especialmente ao termos em vista o fato de que, a maior parte 
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do nosso mundo social (e dos problemas sociais, consequentemente) é constituído por 

agrupamentos complexos de contingências concorrentes (Guerin, 1994). Nesse sentido, uma 

análise comportamental não-linear pode ser vantajosa pois já assume, de saída e explicitamente, 

que a função de qualquer padrão comportamental só será adequadamente compreendida ao 

também identificarmos e analisarmos funcionalmente padrões comportamentais alternativos. 

Por vezes, em diferentes contextos de atuação, o analista do comportamento recorre à 

investigação de alternativas a um determinado comportamento-alvo - quando como um 

terapeuta pergunta ao seu terapeutizando: “Você já tentou fazer isso ao invés daquilo? E que 

aconteceu?”. No caso específico de análises comportamentais de problemas sociais, menções a 

comportamentos ou práticas culturais alternativas muitas vezes são feitas, mas não 

necessariamente são procedidas análises funcionais detalhadas dessas alternativas. Exemplo 

disso pode ser encontrado em artigo de Mattaini e Magnabosco (1997), em que os autores 

discutem, dentre outras coisas, o fato de muitos jovens americanos de famílias pobres não 

frequentarem a escola. A prática de “frequentar a escola” é analisada pelos autores em função 

de seus antecedentes e consequências. Comportamentos alternativos à “frequência escolar” são 

mencionados, mas Mattaini e Magnabosco (1997) não definem quais são esses comportamentos 

alternativos (descritos vagamente como “não-frequência escolar”) e, portanto, não os analisam 

funcionalmente - como fazem com o comportamento-alvo. Traduzimos uma tabela elaborada 

por Mattaini e Magnabosco (1997) que exemplifica essa condução de uma análise linear de 

problemas sociais (Tabela 12): 
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Tabela 12 
 
Tabela de Antecedentes e Consequências Comumente Contingentes ao 
Comportamento de “Frequentar a Escola” de Jovens Americanos em Condição de 
Pobreza 

Antecedentes Comportamento Consequências 
Presentes: 

 Ocasiões em que 
alternativas à 
“frequência escolar” 
[grifo nosso] foram 
reforçadas 

 Regras e modelos 
dando suporte a “não-
frequência escolar” 
[grifo nossos]. 

Ausentes: 
 Ocasiões em que 

“frequentar a escola” 
foi reforçado 

 Repertório 
comportamental com 
forte controle por 
regras estabelecido 

 Regras que dão suporte 
à “frequência escolar 

 Modelos respeitados 
para serem imitados 

 Suporte estrutural 
(creches, transporte 
público) 

 Ambiente escolar 
seguro 

Frequentar a escola 

Presentes: 
 Punições de colegas 

que também não 
frequentam a escola 

 Punições de 
funcionários da escola 

 Atividades escolares 
frustrantes (aversivas) 

 Perda de reforçadores 
proporcionados por 
colegas que não 
frequentam a escola e 
outras atividades 

Ausentes: 
 Reforçadores 

planejados, 
contingentes às 
atividades escolares 

 Reforçadores sociais 
planejados, 
proporcionados pela 
família, colegas e 
funcionários da escola 

 Reforçadores tangíveis 
para modelar 
repertório adequado 

Nota. Tradução de tabela apresentada por Mattaini e Magnabosco (1997, p. 157). Para simplificar a 
exposição, Mattaini e Magnabosco (1997) optaram por listar múltiplas classes de antecedentes (ocasiões, 
operações motivadoras, antecedentes estruturais, regras e modelos) e consequências (reforçadores e 
punidores).  

 

Ao indicar possíveis antecedentes e consequências da prática de “frequentar a escola” 

(no contexto americano da época), e mencionar a existência de contingências concorrentes, a 

análise de Mattaini e Magnabosco (1997) constitui uma contribuição relevante. Ainda assim, 

acreditamos ser vantajoso assumir, de saída e explicitamente, a necessidade de analisar o 

comportamento não-linearmente, contemplando também possíveis comportamentos e práticas 

alternativas – o que não ocorre na análise dos autores. Especialmente quando o objetivo é 

compreender e intervir em problemas sociais que, como vimos, são caracterizados por serem 

um complexo de contingências concorrentes. Uma análise ou intervenção orientada 
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conceitualmente pela análise comportamental não-linear determinará, em boa medida, quais 

dados serão considerados mais relevantes pelo pesquisador (e.g., identificar um padrão 

comportamental-alvo ou problema, bem como as alternativas disponíveis), o modo como o 

pesquisador irá sistematizá-los (e.g., em termos de uma matriz de custos e benefícios), o modo 

como o pesquisador estipulará seus objetivos (e.g., em termos construcionais) e o modo como 

o pesquisador definirá os procedimentos necessários (e.g., intervenções tópicas ou sistêmicas, 

que envolvam manejo de consequências ou antecedentes). Concordamos com Goldiamond 

quando este afirma que: 

Os termos que usamos tendem a condicionar nossas observações. Eles podem, assim, 
ditar o que admitimos como dados e governar nossos procedimentos de coleta de 
dados. Numa disciplina científica, os problemas conceituais podem levar à 
formulação de quebra-cabeças científicos e à busca de problemas experimentais que, 
de outra forma, poderiam não ter sido pensados. (Goldiamond, 1975a, p. 49) 

 

É inegável, no entanto, que há dificuldades no processo de delimitar claramente 

alternativas comportamentais possíveis em problemas sociais complexos. Um trabalho 

detalhado de levantamento dos repertórios correntes relevantes e das oportunidades sociais se 

faz necessário, e mesmo assim pode negligenciar algumas das alternativas comportamentais. 

Muitas vezes, caracterizar claramente e até de maneira quantitativa os graus de liberdade como 

faz Goldiamond, por exemplo, pode ser algo inviável. Isso é muito diferente de situações 

experimentais, onde o elevado grau de controle das variáveis permite não só identificar, mas 

também manipular as alternativas de maneira efetiva. Ainda assim, uma prática orientada pela 

busca sistemática de alternativas comportamentais, que possibilite caracterizar os graus de 

liberdade comportamental ou coerção de matrizes contingenciais envolvendo determinados 

grupos sociais (ainda que nem sempre com exatidão) se constitui como alternativa teórica 

promissora. 

O campo das políticas públicas, que tem atraído cada vez mais a atenção de analistas 

do comportamento (cf. Carrara, 2015), é um dos que podem se beneficiar do quadro conceitual 

não-linear e de suas estratégias de intervenção. Intervenções nesse campo podem ser elaboradas 

visando a construção de maiores possibilidades de escolha genuína para grupos vulneráveis 

(e.g., minorias étnicas-raciais, pobres). Um analista do comportamento orientado pelo quadro 

conceitual aqui delineado pode, ao invés de se concentrar apenas na construção de repertórios 

que possibilitem melhor adaptação às condições sociais preexistentes, por exemplo, planejar 

formas de transformar a realidade social desses grupos, através da ampliação de oportunidades 
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de acesso a consequências críticas variadas. A renda básica é uma intervenção com potencial 

para se transformar em política pública, ampliando oportunidades e promovendo maiores 

possibilidades de escolhas genuínas a famílias pobres. Quando inseridos nos contextos políticos 

e institucionais adequados, analistas do comportamento podem participar do planejamento de 

intervenções análogas.  

Em situações onde esse envolvimento direto no processo de planejamento de políticas 

públicas não é possível, o analista do comportamento pode contribuir empreendendo pesquisas 

que identifiquem e caracterizem os graus de liberdade e ou os tipos de coerção que compõem 

um dado problema social, por exemplo. Legisladores envolvidos com planejamento de políticas 

públicas podem avaliar custos comportamentais (para além dos orçamentários) e ignorar 

benefícios. Ou podem enfatizar benefícios comportamentais e ignorar custos. Podem, por fim, 

menosprezar maneiras alternativas, benéficas e menos custosas, de atingir objetivos 

comportamentais preconizados por certas políticas públicas. Nossa interpretação dos efeitos 

comportamentais do experimento indiano ilustra essa possibilidade de se avaliar políticas 

sociais também em função de suas matrizes de custos e benefícios comportamentais. Eventuais 

dificuldades de acesso a transporte público e escolas muitos distantes, por exemplo, podem 

resultar em elevados custos de resposta associados à prática de frequentar a escola. Tais 

dificuldades poderiam ser consideradas custos comportamentais numa matriz de custos e 

benefícios, e exigiriam reformas urbanas estruturais que complementassem o efeito da renda 

básica.   

Um trecho do artigo de Mattaini (2003) sobre o problema das formas de violência 

coletivas (e.g., terrorismo, violência entre gangues, violência racial, intolerância religiosa) 

indica como um analista do comportamento com orientação construcional pode realizar suas 

análises e, em função delas, propor soluções alternativas para problemas sociais:  

O importante trabalho de Israel Goldiamond, da Universidade de Chicago 
(1974/2002), esclareceu por que a ênfase na construção de estratégias alternativas é 
potencialmente mais efetiva do que esforços para simplesmente eliminar ações 
violentas de coerção ou de exploração. A violência é funcional – ela provê poder. 
Coerentemente com o trabalho de Goldiamond e outros cientistas comportamentais, a 
redução ou eliminação da violência coletiva provavelmente exigirá o 
desenvolvimento e a disseminação de repertórios individuais e coletivos 
funcionalmente equivalentes que forneçam maneiras alternativas, mais desejáveis e 
menos destrutivas de poder. [...] Sugiro que, em muitos casos, grupos que 
experienciam sua situação como altamente aversivas, só abandonarão estratégias 
violentas quando potentes alternativas não-violentas estiverem disponíveis. Uma 
ciência comportamental emergente pode ajudar no refinamento de tais estratégias 
alternativas. (p. 149) 
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Pesquisas futuras podem também abordar a possibilidade de relacionar o quadro 

conceitual da análise não-linear do comportamento com outros conceitos que, recorrentemente, 

são utilizados para interpretar ou intervir em problemas sociais. É o caso do conceito de 

metacontingências, que nos últimos anos tem sido bastante estudado tanto em laboratório 

quanto em trabalhos teóricos. Trata-se de, uma vez resgatada a proposta de Goldiamond, inseri-

la efetivamente no campo da análise comportamental da cultura. 

Outra limitação da análise comportamental não-linear, tal qual ela se apresenta hoje, é 

o fato de praticamente não haver diálogos entre essa proposta e a literatura analítico-

comportamental recente sobre comportamento de escolha. A partir do momento em que uma 

análise não-linear considera uma resposta como função também de suas alternativas, ela se 

insere nos debates sobre comportamento de escolha. Além disso, a partir do momento em que 

ela se utiliza também de linguagem próxima à economia, se tornam mais plausíveis diálogos 

com estudos da economia comportamental. Certamente a proposta de Goldiamond se 

beneficiaria de diálogos com os trabalhos mais recentes sobre comportamento de escolha e em 

economia comportamental. A própria interpretação dos efeitos comportamentais da renda 

básica poderia ser ainda mais rica se feita à luz de trabalhos recentes que investigam condições 

de escolha entre consequências menores imediatas ou consequências atrasadas de maior valor, 

por exemplo (e.g., Bettarello & Hanna, 2018).  

De fato, o próprio Goldiamond (1984) credita parte da “linguagem econômica” que 

adota para fazer suas análises não-lineares ao trabalho do economista Edward Mishan (cf. 

1976). Mas no período em que Goldiamond desenvolveu boa parte de sua proposta conceitual, 

a economia comportamental ainda não era uma área tão popular e desenvolvida quanto hoje. E 

apesar de mencionar pesquisas sobre matching law em alguns momentos (e.g., 1975a) como 

um caso de análise não-linear do comportamento, Goldiamond nunca aprofundou essa relação. 

O autor até se refere a experimentos sobre escolha, mas todos, obviamente, datam da década de 

1960 e 1970 (cf. Goldiamond, 1975a, 1984). Além disso, o fato de Goldiamond ter publicado 

a maior parte de seus trabalhos em periódicos de outras áreas só acentuou certo isolamento em 

relação à análise do comportamento que caracterizou sua proposta até hoje. Portanto, o diálogo 

com outras áreas, sejam especificamente analítico-comportamentais ou não (como ramos da 

economia comportamental) poderiam se dar tanto pela via conceitual quanto pela experimental, 

e são necessários até mesmo para avaliar a relevância e os limites desse quadro conceitual. 

Certamente a presente dissertação não esgota todas as possibilidades conceituais e 

práticas derivadas de uma análise comportamental não-linear. Muito que foi descrito e 
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argumentado aqui oferece oportunidades para novas investigações empíricas e análises 

conceituais. Em última instância, saber se a análise comportamental não-linear, seus 

desdobramentos conceituais e suas estratégias constituem ferramentas válidas e relevantes para 

intervir em problemas sociais é uma questão que permanece em aberto. Em meio ao debate 

sobre as melhores formas de abordar problemas sociais de um ponto de vista comportamental, 

esperamos que o presente trabalho tenha instigado o leitor interessado na temática a considerar 

a análise comportamental não-linear como uma alternativa potencialmente produtiva. 
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