
ARTICULAÇÃO TEÓRICA E PRATICA COM BASE NA TEORIA DO 

BEHAVIORISMO RADICAL E DA ANALISE DO COMPORTAMENTO EM UM 

CASO DE ASSERTIVIDADE 

 

O presente trabalho faz uma explanação a cerca da fundamentação 

teórica do behaviorismo radical de Skinner, a relação presente no sujeito e o 

seu ambiente, do behaviorismo metodológico de Watson que teve grande 

influência dos experimentos de Pavlov, as variáveis presentes nos 

comportamentos, os processos terapêuticos, e a relação que se estabelece 

entre terapeuta e cliente, e escritos acerca do comportamento assertivo.  

John Watson foi o criador de um modelo de comportamento que ficou 

conhecido como estimulo-resposta S – R. Este modelo explica alguns 

comportamentos humanos, dentre eles estão os comportamentos reflexos ou 

respondentes que é quando o sujeito recebe um estimulo e imediatamente 

obtém uma resposta, este estímulo recebe o nome de estímulo incondicionado. 

No comportamento reflexo condicionado é preciso uma aprendizagem, pois 

neste comportamento haverá a junção de um estímulo neutro e um 

incondicionado, para depois este estímulo dar origem no organismo como o 

estímulo incondicionado (GUIMARÃES, 2003, P. 63). O behaviorismo 

metodológico é uma filosofia da ciência e visa o estudo dos comportamentos 

observáveis, permanecendo assim restrito aos métodos disponíveis para sua 

investigação (TEIXEIRA, 2006, p. 22). 

Para Skinner o sujeito é parte do seu próprio ambiente, pois o ambiente 

influencia o sujeito e o sujeito o ambiente, ocasionando assim modificações, 

modificações estas que podem ser internas e externas ao sujeito. A partir desta 

relação o sujeito constrói sua história (GUIMARÃES, 2003, p.65). O 

comportamento poderá ser entendido como sendo a interação do organismo e 

seu ambiente (NOVAKI, 2011, p. 121). 

Ouve um estudo de caso na qual as queixas do paciente em estudo 

eram estresse e choro. No decorrer do processo terapêutico observou-se que o 

paciente não era assertivo, e desta maneira sofria com as conseqüências. O 

objetivo da terapia foi fazer com o que paciente passasse a ser assertivo, 

melhorando assim sua auto estima e seus vínculos sociais. O processo 



terapêutico tem por objetivo o autoconhecimento do cliente. O terapeuta toma 

como ponto de partida a queixa inicial do sujeito. A queixa muitas vezes não é 

o problema em si, mas pode envolver outros fatores, como pessoas, o meio ao 

qual está inserido entre outros. A partir dos dados trazidos pelo cliente o 

terapeuta verificara quais as contingências que se fazem presentes 

(GUILHARDI, QUEIROZ, 2001, p.44-45). A análise do comportamento visa o 

estudo do comportamento. Na clínica comportamental procura-se compreender 

porque em determinada situação o indivíduo mantém determinado 

comportamento e porque este comportamento permanece. Em cada caso 

devem ser consideradas as variáveis que estão presentes no problema, 

incluindo as variáveis culturais e sociais. O processo terapêutico tem por 

objetivo o autoconhecimento do cliente. O terapeuta toma como ponto de 

partida a queixa inicial do sujeito. A queixa muitas vezes não é o problema em 

si, mas pode envolver outros fatores, como pessoas, o meio ao qual está 

inserido entre outros. O comportamento assertivo permite a produção de várias 

consequências reforçadoras, tanto na aprovação social, como na 

desaprovação.  As respostas assertivas geram consequências reforçadoras 

diversas e consequências de aprovação social, que podem não ter uma 

importância como daquelas que seriam produzidas por respostas agressivas ou 

passivas (Cunha, Tourinho, 2010). 
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