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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir, em termos comportamentais, o 

endividamento no Brasil, país no qual 39% da população está inadimplente. São 

apresentadas as definições de autocontrole, comportamento social, cultura, agências 

de controle e as suas relações com o comportamento de consumo excessivo, aquele 

que está além da capacidade financeira do indivíduo. Objetiva-se relacionar os 

impactos do endividamento para a clínica e o papel do psicólogo analista do 

comportamento como profissional relevante ante a realidade desta população. 

Propõem-se, ainda, variáveis para análise e instrumentos para uso na clínica 

comportamental, adequados às peculiaridades do caso. O endividamento é um 

problema generalizado na população brasileira e, sendo fruto de processos 

comportamentais, demanda uma atuação efetiva da Psicologia enquanto ciência e 

profissão. 

 

Palavras-chave: endividamento; autocontrole; cultura de parcelamento; agências de 

controle; Análise Comportamental Clínica.  
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Segundo estimativa realizada pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), 

juntamente com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), em 

dezembro de 2016, o número de inadimplentes, no Brasil, alcançou 58,3 milhões de 

consumidores (SPC & CNDL, 2017).  Isto significa que 39% da população adulta no 

Brasil está registrada em listas de inadimplentes. Não estão incluídos nessa estatística 

os endividados adimplentes, que contraem novas dívidas para pagar as vencidas.  

Apesar de a estatística de endividamento apresentada ser nacional, trata-se de um 

problema de cunho individual, muitas vezes, fruto de práticas culturais. Para Skinner 

(1971/1973) , quase todos os nossos problemas principais estão relacionados ao 

comportamento humano e não podem ser resolvidos apenas com a tecnologia física e 

biológica. “É necessária uma tecnologia do comportamento” (p. 23).  

Quando se trata de problemas relacionados a gasto ou ao consumo em excesso, 

logo se atribui a causa a problemas de autocontrole. Assim, esse conceito tem sido 

muito usado no senso comum e estudado pelas áreas da Psicologia e da Economia 

Comportamental. Observa-se a sua utilização tanto para definir um comportamento, 

isto é, a própria resposta, como para significar também uma fonte de variáveis 

controladoras desse comportamento, por exemplo, estados internos causadores de 

comportamentos (Abreu-Rodrigues & Beckert, 2004; Hanna & Todorov, 2002; 

Skinner, 1953/2003). 

As concepções teóricas adeptas ao modelo de causalidade interna atribuem o 

autocontrole a estados internos, disposição ou força interior, traço de personalidade 

inato dos indivíduos, valores, capacidade de adiar a gratificação, resistência à 

frustração – todos conceitos inferidos a partir de comportamentos publicamente 
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observáveis. Por essas explicações, o indivíduo é parte principal no controle do 

comportamento, por meio de um agente iniciador interno, em detrimento do papel do 

ambiente (Castanheira, 2001; Skinner, 1981/2007, 1989/1991). Entretanto, estes 

modelos explicativos não são úteis para uma análise científica do comportamento 

(Skinner 1953/2003).   

Já a Análise do Comportamento é embasada por um modelo de causalidade 

externa que busca as variáveis de controle do comportamento fora do organismo, no 

ambiente externo (físico e social), imediato e histórico (Abreu-Rodrigues, & Beckert, 

2004; Skinner, 1953/2003). Essa abordagem considera o autocontrole não como uma 

propriedade inerente ao indivíduo nem ao ambiente, exclusivamente, mas o produto 

de uma relação funcional entre ambos (Goldiamond, 1965). É comportamento 

operante, fruto de contingências de reforçamento. Por operante, entende-se o 

comportamento instalado e mantido pelas consequências que produz no ambiente 

(Skinner, 1953/2003).  

O autocontrole pode ser definido como a capacidade de o próprio indivíduo 

alterar a probabilidade futura de emissão de uma resposta, a partir da alteração das 

variáveis das quais é função. Envolvem situações em que uma mesma resposta gera 

consequências conflitivas: a) imediatas x atrasadas; b) para o indivíduo x para o 

grupo; c) levam tanto a reforço positivo quanto a negativo (Hanna & Todorov, 2002; 

Marchezini-Cunha & Tourinho, 2010; Nico, 2001; Skinner, 1953/2003). 

No mesmo sentido do conceito apresentado por Skinner (1953/2003), Rachlin e 

Green (1972) desenvolveram um experimento em autocontrole considerado 

referência por analistas do comportamento (e.g., Abreu-Rodrigues & Beckert, 2004; 

Castanheira, 2001; Hanna & Todorov, 2002; Matos & Micheletto, 2014), no qual 

definiram autocontrole como um comportamento de escolha da (ou preferência pela) 
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alternativa de reforçamento maior atrasado. A escolha do estímulo reforçador menor 

imediato foi classificada como impulsividade. 

Entretanto, a Análise do Comportamento considera o comportamento humano 

multideterminado (Chiesa, 1994/2006), daí porque analisar o autocontrole sem 

analisar o contexto amplo no qual o indivíduo vive pode ser reducionista.  

Skinner (1981/2007) adotou o modelo de seleção por consequências como 

modelo causal que descreve o processo por meio do qual o comportamento surge e é 

mantido. Variações comportamentais no repertório de um organismo serão 

selecionadas a partir de sua interação com o ambiente, por meio da atuação de 

contingências seletivas. Qualquer relação de dependência entre eventos ambientais 

ou entre eventos comportamentais e ambientais, para Skinner (1969/1980), 

denomina-se contingência. Há duas espécies de contingências que resultam em 

aumento ou diminuição da frequência do comportamento: contingências de reforço 

ou de punição, respectivamente. O reforço pode ser classificado como positivo, 

quando se adiciona um estímulo, ou negativo quando um estímulo é subtraído como 

consequência do comportamento. Nas contingências de punição, há uma diminuição 

da probabilidade de ocorrência futura do comportamento, pelo acréscimo de um 

estímulo aversivo (punição positiva) ou retirada de estímulo reforçador (punição 

negativa) (Skinner, 1953/2003, 1974/2000). 

A partir destes conceitos, Skinner (1981/2007) define que as características 

biológicas, comportamentais e culturais evoluem por meio de processos seletivos a 

partir da interação do organismo e seu ambiente. Assim, o autor descreve a atuação 

de dois tipos de contingências seletivas, por meio de três níveis de variação e seleção 

comportamental. Primeiro, a atuação de contingências de sobrevivência, 

responsáveis pela seleção natural das espécies; e, segundo, contingências de 
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reforçamento responsáveis pelos repertórios comportamentais adquiridos por seus 

membros, que incluem as contingências especiais mantidas por um ambiente 

cultural. 

Sendo assim, na análise dos comportamentos individuais e daqueles observados 

culturalmente, imprescinde considerar a relação entre os três níveis elencados por 

Skinner (1981/2007): filogenético, que atua na história da espécie ao longo do tempo 

evolutivo; ontogenético, que opera na história de vida de um indivíduo desde o seu 

nascimento; e cultural, em que práticas de uma cultura atuam na instalação e na 

manutenção de comportamentos individuais. Para o autor, as práticas culturais são 

aplicações especiais do condicionamento operante, o mesmo que modela e mantém o 

comportamento individual – todos decorrentes de seleção natural.  

Há muitas definições diferentes na literatura para o conceito de cultura. 

Conforme Skinner (1953/2003), o extenso repertório de usos e costumes que um 

indivíduo adquire do grupo tem sido objeto de estudo da Sociologia e Antropologia. 

O objetivo deste trabalho, entretanto, não é fazer uma análise sociológica da 

influência da cultura no comportamento de consumo de grandes grupos/massas, mas 

sugerir que uma análise em nível comportamental é possível, especificamente por 

meio da Análise do Comportamento.   

O grupo/coletivo é constituído por indivíduos que se comportam daí porque, para 

Skinner (1953/2003), as leis que regem o comportamento de indivíduos explicariam, 

também, o comportamento social. O autor define comportamento social como “o 

comportamento de duas ou mais pessoas em relação à outra ou em conjunto em 

relação ao ambiente comum” (p. 325), e ele surge porque um indivíduo afeta o outro 

como parte de seu ambiente. Nesse sentido, um ambiente social é formado quando os 

comportamentos das pessoas servem como ambiente para o comportamento de 
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outros. Segundo Melo e Machado (2013), uma prática social é formada quando, no 

mesmo ambiente social, várias pessoas se comportam conjuntamente. Para os 

autores, o processo de aprendizagem de comportamentos sociais segue o mesmo 

processo de comportamentos não sociais e são, também, função das contingências de 

reforçamento. 

Baum (1994/1999) analisa a cultura no sentido de costumes do dia a dia, 

compartilhados e transmitidos por um grupo de uma geração para outra. Consiste em 

comportamento operante, tanto verbal como não-verbal, adquirido como resultado de 

pertencer a um grupo, que programa consequências para os comportamentos de seus 

membros. Para Skinner (1971/1973), a aprendizagem cultural é sempre mediada por 

outros seres humanos, já que a maior parte das contingências de reforço a que um 

indivíduo se expõe vem de outras pessoas. Esse autor definiu, ainda, a cultura como 

os usos e costumes e os tipos de comportamentos habituais de um povo, adquiridos 

por fazerem parte de um grupo (Skinner, 1953/2003, 1971/1973). 

Esta monografia objetivou analisar a cultura de parcelamento, difundida no 

Brasil, como uma das variáveis cujo resultado final é o endividamento e, muitas 

vezes, a inadimplência. Analisar-se-á, ainda, o controle exercido por certos grupos no 

comportamento humano que manipulam conjuntos particulares e importantes de 

variáveis: as agências de controle (Skinner, 1953/2003). Dentre as agências 

elencadas pelo autor, interessa analisar os campos do governo e da economia, por 

estarem estritamente relacionados ao consumo. 

Ao discutir as agências controladoras, Skinner (1953/2003) preocupou-se 

especificamente com certas espécies de poder e as práticas controladoras que podem 

ser empregadas em decorrência deles, e com as variáveis que afetam o 

comportamento humano em decorrência de sua atuação. 
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Ter dívidas e estar inadimplente são dois conceitos diferentes, mas que têm 

relação entre si, já que o termo endividamento significa que o indivíduo fez uma 

compra e postergou o seu pagamento e, portanto, possui parcelas a vencer de 

compras e/ou empréstimos. O indivíduo passa para a inadimplência quando deixa de 

pagar as dívidas no vencimento. Logo, o endividamento é o primeiro passo para a 

inadimplência (SPC, CNDL & Meu Bolso Feliz, 2016). 

E por que os indivíduos compram bens e adquirem serviços? Para Skinner 

(1953/2003), os bens são “bons no sentido de serem positivamente reforçadores” (p. 

418). Além disso, o autor informa que o termo “riqueza” tem conexão etimológica 

semelhante ao “reforço positivo”, mas que, também, inclui reforçadores 

condicionados generalizados, como dinheiro e crédito, que são eficientes porque 

podem ser trocados por bens. Então, entende-se que, para o autor, dinheiro e crédito 

são estímulos condicionados que sinalizam outros estímulos. Logo, são 

intermediários tanto para aquisição de reforçadores incondicionados, por exemplo, 

alimentos, vestuários, segurança, moradia, e acesso a serviços de saúde, como 

condicionados como conforto, viagens, educação, artigos de luxo, entre outros, que 

culturalmente indicam, muitas vezes, status e reconhecimento social.  

Por reforçador primário ou incondicionado, entende-se o estímulo reforçador que 

teve sua função estabelecida devido a variáveis filogenéticas, logo a sua função de 

fortalecer o comportamento foi selecionada no decorrer do processo de seleção 

natural (Baum, 1994/1999). Já o reforçador secundário ou condicionado consiste em 

estímulo reforçador que teve sua função estabelecida por acompanhar um reforçador 

primário.  

Além disso, para Skinner (1953/2003), um objeto vale para o indivíduo 

exatamente a quantia de dinheiro que dará em troca dele e, por isso, no ato de 
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comprar, as consequências aversivas de dar dinheiro devem se igualar às 

consequências positivamente reforçadoras de receber o objeto. Entretanto, ao efetuar 

uma compra parcelada, o efeito aversivo de dar o dinheiro é diluído e se perde ao 

longo do tempo, quanto maior for o número de parcelas decorrentes do pagamento. 

Sabe-se que, para a Análise do Comportamento, a imediaticidade do reforço e da 

punição, ou seja, quanto mais próximo temporalmente da resposta eles estiverem, 

mais eficazes serão para aumentar ou diminuir a probabilidade futura de nova 

ocorrência (Baum, 1994/1999; Moreira & Medeiros, 2007). Assim, reforçadores 

imediatos tendem a controlar mais o comportamento do que punidores atrasados. Por 

essa lógica, supõe-se que a probabilidade de ocorrência de compras parceladas 

poderá aumentar no futuro.  

Dadas as definições de autocontrole, comportamento social, cultura e agências de 

controle, esta monografia tem como objetivo geral discutir, por meio dos conceitos 

da Análise do Comportamento, a influência das agências de controle governamental 

e economia na cultura de parcelamento, como variáveis independentes na 

determinação do comportamento de impulsividade no consumo de bens e serviços, 

cujo resultado final é o endividamento e, muitas vezes, a inadimplência. Além disso, 

discutir quais são os impactos desses dados para a clínica comportamental e qual o 

papel da Análise Comportamental Clínica frente a essa realidade de demanda 

crescente no consultório do adoecer como consequência do endividamento. 
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Capítulo 1. O Autocontrole 

 

Skinner (1953/2003) analisa algumas variáveis das quais o comportamento é 

função, dentre elas, ele cita o controle realizado por meio de grupos sociais e de 

agências controladoras. Mas, primeiramente, ele considera a possibilidade de o 

indivíduo controlar o seu próprio comportamento, como controlaria o 

comportamento de qualquer outro. Para o autor, controlar implica manipular 

contingências de modo a alterar a probabilidade futura de um determinado 

comportamento.  

A partir da definição apresentada por Skinner (1953/2003), Hanna e Todorov 

(2002) indicaram os seguintes componentes do autocontrole: primeiro, a existência 

de uma resposta controlada (Rc) com duas consequências possíveis (estímulos 

reforçadores e punidores/aversivos), em uma contingência ou combinação de 

contingências. Ressalta-se que a punição não é o simples reverso do reforço, de 

modo que não se pode fazer uma combinação das duas consequências para produzir 

uma resposta intermediária.  

Segundo, o comportamento controlado foi condicionado com propriedades 

aversivas, por meio de uma história de reforçamento individual. Terceiro, a 

existência, na contingência, de um segundo comportamento, o controlador (Rc1), que 

altera as condições ambientais, alterando, por consequência, a probabilidade de 

ocorrência da resposta controlada.  

O quarto aspecto identificado por Hanna e Todorov (2002), no conceito de 

Skinner (1953/2003), é que há formas diferentes de autocontrole. A resposta 

controladora pode manipular qualquer das variáveis das quais a resposta controlada é 

função. As mudanças na contingência do comportamento controlado, produzidas 
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pelo comportamento controlador, podem produzir modificações: na intensidade de 

estímulos eliciadores ou aversivos; nos estímulos discriminativos; na motivação por 

meio de operações emocionais ou motivadoras (emoção, drogas); nos reforçadores e 

punidores e/ou de modo a desenvolver alternativas comportamentais que não 

impliquem em punição (Abreu-Rodrigues & Beckert, 2004; Hanna & Todorov, 

2002). 

Assim, no autocontrole, um mesmo indivíduo emite duas respostas: a resposta 

controladora e a resposta controlada (Abreu-Rodrigues & Beckert, 2004; 

Castanheira, 2001; Hanna & Todorov, 2002). A redução na estimulação negativa ou 

o aumento na estimulação positiva decorrentes da emissão da resposta controlada 

reforçam e mantêm a resposta controladora (Abreu-Rodrigues & Beckert, 2004).  

Rachlin e Green (1972) realizaram um estudo clássico relativo ao 

comportamento de escolha que se tratou de um procedimento com pombos 

denominado esquemas1 concorrentes com encadeamento (ou esquemas concorrentes 

encadeados), que considerou uma contingência chamada de commitment 

(comprometimento ou compromisso). O procedimento consistiu em duas etapas: na 

primeira, o sujeito tinha duas alternativas de respostas (discos A e B), cada uma 

levando a uma segunda etapa diferente. Respostas em A promoviam condições de 

estímulo (SD) para R1 e R2, já responder em B produzia apenas as condições de 

estímulo para R2. A emissão de R1 era seguida imediatamente por uma pequena 

quantidade de alimento e a emissão de R2 era seguida por uma quantidade maior de 

alimento após um atraso. 

 

                                                 
1 Para Moreira e Medeiros (2007), o esquema de reforçamento se refere aos critérios que uma resposta 

ou conjunto de respostas deve atingir para que ocorra o reforçamento, isto é, para que seja liberado o 

reforçador. Para os autores, nos esquemas encadeados a ocorrência de reforço de um comportamento, 

em um esquema, é o estímulo discriminativo (SD), que sinaliza a passagem para o próximo esquema.  
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Figura 1. Diagrama da contingência de comprometimento utilizada por Rachlin e 

Green (1972). 

 

Assim, pela análise da Figura 1, responder no disco A levaria a outras duas novas 

possibilidades: responder em 1 (R1) e ficar com a recompensa menor e imediata 

(impulsividade); ou, responder em 2 (R2) e ficar com a recompensa maior e atrasada. 

Aqui, quando os sujeitos inicialmente escolhiam a alternativa A, na segunda etapa 

eles escolhiam a alternativa de impulsividade (R1). Por este motivo, responder no 

disco A é considerada como escolha de não comprometimento, já que R2 não é 

considerada uma alternativa comportamental real. Já a resposta em B consiste em 

alternativa de comprometimento já que implica, na segunda etapa, responder R2 e 

ficar com a recompensa maior e atrasada.  

O autocontrole, portanto, implica em um comportamento de escolha entre “agora 

versus depois”, com a função de minimizar a influência de contingências 
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reforçadoras e punitivas imediatas em prol de objetivos futuros de maior magnitude 

(Abreu-Rodrigues & Beckert, 2004; Castanheira, 2001).  

Seguindo a conceituação proposta, como exemplo possível de autocontrole, 

pode-se citar o comportamento de guardar/economizar dinheiro (deixar de comprar 

algo desejado imediatamente, de menor magnitude) em prol de juntar mais dinheiro e 

adquirir algo de maior magnitude futuramente, já que, assim, diz-se que o 

comportamento não estará sob controle das contingências imediatas. Como 

alternativa, o indivíduo devedor inadimplente, ao sair de casa, poderia emitir uma 

resposta controladora de levar apenas a quantia de dinheiro necessária para os gastos 

do dia, evitando o uso do cartão de crédito e diminuindo, consequentemente, a 

frequência de compras realizadas por impulso, não planejadas. Apesar da existência 

de diferentes modalidades de crédito, o cartão de crédito tem liderado os estudos 

sobre inadimplência, já que os consumidores o utilizam com maior frequência em 

seu dia a dia em relação às outras modalidades (Pimenta-de-Souza, 2013). Como 

alternativa, o indivíduo poderia aplicar o dinheiro disponível em conta corrente em 

algum investimento com cláusula que prevê punições para retiradas antecipadas, ou 

mesmo, quitar suas dívidas. Segundo Skinner (1953/2003, p. 256), esse tipo de 

autocontrole é definido com o objetivo de “evitar a tentação”, por meio da remoção 

de estímulos discriminativos que levam a ações com consequências aversivas. 

Ultrapassada a revisão conceitual de autocontrole, cumpre ressaltar que a análise 

do comportamento isolado de seu contexto atual e histórico é ineficaz. Requer-se, 

portanto, considerar as variáveis atuais e históricas no que se refere aos antecedentes 

e consequentes comportamentais, por meio de uma análise funcional. 
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Capítulo 2. A Análise Funcional 

 

A análise funcional consiste na observação da relação de interdependência que os 

comportamentos de um indivíduo mantêm com as variáveis ambientais. Qualquer 

alteração observada nas variáveis independentes (ambientais) promoverá alterações 

na variável dependente (comportamento) (Skinner, 1953/2003). 

A realização de uma análise funcional é feita a partir do conceito da tríplice 

contingência que, necessariamente, deve considerar três elementos: “a ocasião em 

que a resposta ocorre, a própria resposta e as consequências reforçadoras. A 

interação entre elas são as contingências de reforço” (Skinner, 1969/1980, p. 182).  

Almeida Neto, Rodrigues e Araripe (2012) indicam que, para a realização de uma 

análise funcional, primeiro define-se o comportamento de interesse, ou seja, a ação 

emitida pelo organismo em sua interação com o ambiente. Depois se identificam as 

consequências do comportamento em decorrência dos estímulos produzidos no 

ambiente, se há produção ou eliminação/adiamento de reforçadores positivos ou 

negativos (estímulos aversivos). Então, identificam-se as condições antecedentes à 

ocorrência do comportamento, cuja função consiste em estabelecer a ocasião na qual 

a resposta tem maior probabilidade de ser reforçada e, portanto, emitida. Podem ser 

operações motivadoras (OM) ou estímulos discriminativos (SD). As operações 

motivadoras são eventos que estabelecem o valor reforçador de uma contingência 

(Miguel, 2000, citado por Verneque, Moreira & Hanna, 2009). Podem funcionar 

como operações motivadoras a privação, a saciação e a estimulação aversiva. Já o 

estímulo discriminativo (SD) é aquele no qual, em sua presença, uma resposta é 

seguida por reforço e, em sua ausência, o reforço não é produzido (Skinner, 
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1953/2003). Por meio dessas definições, evidencia-se a relação entre o indivíduo e o 

meio onde ele se encontra – um modificando e sendo modificado pelo outro. 

As análises funcionais são promovidas considerando, primordialmente, o 

segundo nível de variação e seleção: o ontogenético, que consiste no principal objeto 

de estudo da Psicologia Clínica. Está relacionado ao estudo do comportamento 

humano, desde o seu nascimento, e das variáveis envolvidas em sua variação e 

seleção, por meio do condicionamento operante (Melo, Dittrich, Moreira & Martone, 

2013; Skinner, 1981/2007). Via de regra, são consideradas nas análises funcionais 

realizadas pelos psicólogos, em sua prática clínica, as interações do indivíduo com os 

ambientes familiar, social, escolar, laboral, dentre outros.  

Ademais, Skinner (1953/2003) indica que se deve considerar, também, a 

influência das agências de controle no comportamento humano, já que manipulam 

conjuntos importantes de variáveis. Dentre as agências elencadas pelo autor, os 

campos do governo e da economia serão analisados por estarem diretamente 

relacionados ao comportamento de consumo. Deve ser ressaltado que as agências 

consistem em áreas muito amplas e que não poderiam ser profundamente tratadas 

neste estudo.  
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Capítulo 3. As Agências Controladoras Governo e Economia e o Endividamento 

 

A obra de Skinner (1953/2003) incluiu sob a classificação de Agências 

Controladoras o governo, a religião, a psicoterapia, a economia e a educação, e 

tratou, em cada uma delas, apenas das concepções acerca do indivíduo que se 

comporta nesses campos. O autor enfatizou, ainda, que a concepção de homem 

desenvolvida em cada uma dessas áreas raramente se compararia à outra, e não seria 

uma comparação eficaz. Entretanto, ele considera que uma análise funcional do 

comportamento provê uma concepção básica que se pode utilizar em todas elas. O 

foco de análise, portanto, está no papel das agências no controle do comportamento 

dos indivíduos.  

 

A Agência Governamental e o Comportamento de Consumo 

Em relação à agência governamental, considera-se que governo e governado 

compõem um sistema social e, portanto, há um intercâmbio recíproco de influência 

entre eles. O governo, considerado por Skinner (1953/2003) como o mais óbvio tipo 

de agência empenhada no controle do comportamento humano, manipula as variáveis 

que alteram o comportamento do governado, que reforça o poder do governo de 

assim o fazer.  

Interessam na análise dessa agência os processos comportamentais por meio dos 

quais o governo exerce controle e os efeitos no governado. Para Skinner 

(1953/2003), governo é o uso do poder para punir, daí decorre que o foco de atuação 

está na proteção da propriedade e dos outros membros do grupo, por meio da punição 

das formas ilegais do comportamento, enfatizando-se somente o comportamento 



15 

 

 

“errado”. As punições são tornadas contingentes, por meio de lei ou outra 

regulamentação prévia, a certos comportamentos, com o objetivo de reduzir a sua 

probabilidade futura de ocorrência. 

No presente caso, endividar-se não se trata de comportamento ilegal2, mas de 

comportamento extremamente danoso ao indivíduo e à economia como um todo, já 

que, em grande conta, os endividados não conseguem pagar integralmente suas 

dívidas, gerando prejuízo a toda a cadeia. Logo, por ser comportamento não 

desejável, cumpre à agência governamental promover ações para diminuir a sua 

frequência, dentre elas, estipular punições aos desvios. 

Assim, conforme noticiado pelo site do Banco Central do Brasil3, em  

08/01/2017, a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito (460,7% ao ano, para o 

rotativo não regular), tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor 

mínimo da fatura do cartão,  consiste na mais alta taxa em relação a outras 

modalidades de crédito, e juntamente ao cheque especial (325,1% ao ano), deveria 

ser usado apenas em situações emergenciais, por tempo reduzido, já que propicia um 

alto risco de superendividamento para quem não o utiliza de forma adequada.  

O crédito consiste em pagamentos diferidos na compra de um bem ou serviço no 

presente, viabilizado por meio da taxa de juros. Entretanto, considerando essa alta 

taxa de juros existente no Brasil, por que as pessoas continuam usando o crédito de 

forma indevida, comprando mais do que a sua capacidade de pagamento? Como já 

dito, sabe-se que o cartão de crédito é a modalidade utilizada com maior frequência 

em relação às outras modalidades de crédito (Pimenta-de-Souza, 2013).  

Por meio da aplicação dos conceitos da Análise do Comportamento, pode-se 

supor que a alta taxa para o uso do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial 

                                                 
2 Constituição Federal, Art. 5, LXVII. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de pensão alimentícia e a do depositário infiel (Brasil, 1998).  
3 www.bcb.gov.br.  

http://www.bcb.gov.br/
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consiste em punição negativa ao consumidor, de grande magnitude, já que retira do 

indivíduo o acesso a um valor monetário significativamente maior do que o dinheiro 

tomado emprestado (isto é, o valor a ser pago será muito mais alto do que aquele de 

fato adquirido). Entretanto, é punição atrasada em relação ao usufruto do serviço ou 

compra efetuada fora do limite de dinheiro disponível pelo indivíduo, já que se 

considera inadimplência do crédito apenas atrasos no pagamento acima de 

determinados prazos variáveis conforme o tipo de contrato. Logo, as consequências 

aversivas de ficar “devendo na praça” e ter o nome “negativado” são muito atrasadas. 

Ademais, utilizar o cartão de crédito produz reforço positivo imediato para o 

consumidor já que permite que se adquira imediatamente os bens ou serviços 

desejados; e, ainda, é a modalidade de crédito de mais fácil acesso, sem contrapartida 

de trabalho, isto é, com baixo custo de resposta. Sabe-se que quanto mais próximo 

temporalmente do comportamento o reforço e a punição estiverem, mais eficazes 

serão para aumentar ou diminuir a probabilidade futura de nova ocorrência (Baum, 

1994/1999; Moreira & Medeiros, 2007). Assim, reforçadores imediatos tendem a 

controlar mais o comportamento do que punidores atrasados. Por essa lógica, a 

probabilidade de ocorrência de compras por via do crédito poderá aumentará no 

futuro. Sugere-se que essa variável seja considerada na formulação de 

regulamentações pelo Sistema Financeiro Nacional e no desenvolvimento de 

produtos e serviços bancários, tais como, por exemplo, mensagens de celular 

imediatos/contingentes às compras para os consumidores com dívidas vencidas e não 

pagas integralmente 

Além disso, a pesquisa realizada pelo SPC e pela CNDL (2017), apenas com 

consumidores que têm contas em atraso há mais de 90 dias, concluiu que quatro em 

cada dez inadimplentes (43,9%) sentem vergonha perante a família e os amigos. 
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Participaram da pesquisa 602 consumidores inadimplentes de ambos os gêneros, 

acima de 18 anos e de todas as classes sociais, nas 27 capitais brasileiras. A margem 

de erro é de 4,00 pontos percentuais com margem de confiança a 95%.  

No mesmo sentido, para Skinner (1953/2003), é improvável que haja um 

enfraquecimento direto do comportamento indesejado por meio das punições 

implementadas pela agência governamental, por exemplo, por meio da estipulação de 

altas taxas de juros. Em vez disso, são produzidos estímulos aversivos 

condicionados, dos quais um dos efeitos lembra um “sentimento de vergonha” 

proveniente do controle do grupo social do qual o indivíduo faz parte. No caso, 

quando resulta da punição governamental, costuma-se denominar “culpa”. Para o 

autor, todo esse processo provê o reforço automático de respostas que são 

incompatíveis com o comportamento indesejado. Isto é, como resultado do controle 

governamental baseado em punição, o comportamento indesejado, quando emitido, 

gera estímulos aversivos que fazem o indivíduo “sentir-se culpado”. Fugir ou se 

esquivar de problemas com “o governo” e do sentimento de culpa aumenta a 

probabilidade de comportar-se legalmente, devido ao processo de reforçamento 

negativo.  

A pesquisa do SPC e CNDL (2017) atribuiu, ainda, ao sentimento de vergonha 

uma das principais causas de os endividados não procurarem ajuda especializada 

para sanar seus problemas com as dívidas. Entretanto, para a Análise do 

Comportamento, um sentimento, como, por exemplo, a vergonha, não é causador de 

comportamento. Atribuir responsabilidade ou causalidade ao sentimento de vergonha 

mascara as reais variáveis controladoras do comportamento, tais como regras 

inadequadas acerca de dinheiro, consumo, crédito e investimento, baixa educação 

financeira, controle pelas contingências atuais em detrimento de contingências 
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remotas e de maior magnitude, controle social por reforços como atenção e prestígio 

social por dispor de determinados tipos bens. Fato é que, quanto mais tarde se 

procura ajuda, pior fica a situação de endividamento, em razão da alta incidência de 

juros. 

 Como alternativas à punição, Skinner (1953/2003) sugere, entre outras medidas 

que incentivem o indivíduo a agir adequadamente, em vez de apenas ser 

desencorajado a agir em desconformidade com as regras e as normas: primeiro, o 

controle educacional do comportamento desejado, por meio da utilização de recursos 

educacionais. Segundo, afirma que as variáveis nos campos do condicionamento 

respondente, motivação e emoção são procedimentos que levam a uma modificação 

do comportamento muito mais eficiente do que a coerção.  

Assim, sugere-se o desenvolvimento de programas educacionais que mostrem as 

relações entre endividar-se negligentemente e suas consequências de curto, médio e 

longo prazo e, também, o inverso, como as vantagens em economizar e fazer 

investimentos para obter montantes que proporcionem uma vida mais confortável na 

aposentadoria, ou que permita a realização de um “sonho” de maior magnitude, entre 

outras possibilidades. 

E, por que a Educação Financeira é importante e deve ser de iniciativa do 

governo? Observou-se no Brasil, nos últimos anos, promovida em parte por 

programas governamentais, a ascensão econômica e inclusão financeira de parcela 

considerável da população, que passou a ter acesso a instrumentos financeiros e, 

consequentemente, a crédito, sem a correspondente Educação Financeira adequada.  

Segundo Campos (2010, citado por Pimenta-de-Souza, 2013), mais de 30 

milhões de brasileiros foram inseridos no Sistema Financeiro Nacional na última 



19 

 

 

década, sem repertório comportamental relacionado a produtos bancários, como o 

crédito ao consumidor e, portanto, precisam aprender a utilizá-los adequadamente. 

Logo, a educação financeira é um passo importante no desenvolvimento de 

comportamento de consumo e investimento mais saudável na população. Entretanto, 

não é a única forma, já que se sabe que a mera transmissão de instruções e regras não 

é suficiente para mudanças comportamentais efetivas. Para tanto, é necessário inserir 

outras variáveis relevantes, dentre as quais Skinner (1953/2003) sugeriu a análise do 

controle econômico sobre comportamento humano.   

 

A Agência Economia e o Comportamento de Consumo 

Skinner (1953/2003) dedicou um capítulo de sua obra “Ciência e Comportamento 

Humano” à análise do efeito do controle econômico no comportamento humano. 

Primeiramente, o autor discute a produção dos dados gerados como objeto de estudo 

da ciência econômica, que envolvem as operações de compra e venda, empréstimo, 

aluguel e arrendamento, contratos, trabalho, entre outros, realizadas por um grande 

número de pessoas e incluem quantidades, custos, preços, lucros, salários, 

juntamente com as mudanças em quaisquer dessas variáveis, em função do tempo ou 

outras condições.  

Segundo o autor, o procedimento da ciência econômica tradicional tem sido 

deduzir, a partir dos dados derivados do grupo, o comportamento do indivíduo 

empenhado em transações econômicas. Esse procedimento deu origem ao homem 

econômico das teorias econômicas do século XIX, que possuía todas as 

características e se comportava de modo a explicar os fatos gerais obtidos do grupo 

Entretanto, esse conceito gerado a partir dos dados do grupo consiste em um ser 

humano fictício e já não desempenha papel relevante na teorização econômica 
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(Skinner, 1953/2003). Assim, muitos dos enunciados gerais da Economia são obtidos 

sem relação direta com o comportamento do indivíduo, apesar de ser ele quem atua 

na produção dos dados gerais, isto é, que faz compra, vende, aluga, trabalha, entre 

outros. Para o autor, embora seja possível demonstrar relações válidas entre os dados 

gerados pelas transações econômicas de grande número de pessoas, certos processos-

chave no comportamento do indivíduo devem ser considerados, já que existem 

muitas condições especiais (excepcionais) que afetam o valor econômico dos bens e 

do trabalho.  

Por essa lógica, as estatísticas nacionais de endividamento e inadimplência das 

famílias brasileiras indicam que há uma prática, um comportamento generalizado da 

população em relação ao acesso ao crédito e, portanto, uma análise em nível 

comportamental é necessária para o entendimento do fenômeno.  

A partir daí, Skinner (1953/2003) analisou as variáveis envolvidas no 

comportamento de comprar e vender ou trocar mercadorias, que são ações cotidianas 

cujos processos incluem diversos aspectos.  

Para ele, algumas condições afetam as transações econômicas, aumentando ou 

diminuindo sua probabilidade futura: a) os níveis de privação do comprador e do 

vendedor com relação a bens e a dinheiro; b) a história de condicionamento do 

comportamento de aquisição e cessão de bens e dinheiro; c) as características 

temporárias do objeto ou da situação envolvida no comércio; d) o comportamento 

imitativo de outros indivíduos envolvidos em transações semelhantes; e) as 

contingências temporais que governam o recebimento de bens ou o gasto do 

dinheiro; e f) a história de certos esquemas de reforço.  

Para Skinner (1953/2003), a privação, o nível do estoque dos bens e a reserva de 

dinheiro de que se dispõe alteram o valor econômico dos bens. Assim, 
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primeiramente, o autor analisa o comportamento de comprar e vender em termos dos 

níveis de privação do comprador e do vendedor com relação a bens e a dinheiro. Para 

a Análise do Comportamento, os antecedentes comportamentais de privação e 

saciação são denominados operações motivadoras, já que são eventos que 

estabelecem ou modulam o valor de um determinado estímulo como reforçador 

(Keller & Schoenfeld, 1950/1966). Para Skinner (1953/2003), o dinheiro que se dará 

em troca de bens é uma medida de seu efeito reforçador (do bem), logo vai variar 

com o nível de privação e saciação.  

Para Skinner (1953/2003), o valor econômico dos bens depende, ainda, de outros 

fatores, como o estoque do produto e a quantidade de dinheiro disponível. A 

dificuldade de acesso ao item e a sua quantidade em estoque, se pequena, induzem o 

consumidor a pagar um preço alto por ele. Portanto, o preço comumente pago por um 

objeto pode ser manipulado, manipulando-se o estoque. Além disso, o quanto um 

indivíduo vai pagar por um item também depende de quanto dinheiro ele tiver: se 

dispuser de muito, pode pagar um preço alto. Entretanto, nos dias atuais, se o preço 

do bem for alto, a depender da contingência em vigor, o indivíduo o adquire 

parcelando o seu valor, ainda que não tenha o dinheiro totalmente disponível. Com a 

possibilidade de efetuar compras parceladas, o consumidor passa a analisar, portanto, 

não o valor integral do objeto, mas sim, se o valor da parcela está de acordo com a 

sua receita mensal.  

Em segundo lugar, Skinner (1953/2003) afirma que o efeito reforçador de bens 

ou dinheiro está relacionado às histórias de reforço do comportamento de aquisição 

ou cessão de bens ou dinheiro, bem como às circunstâncias externas nas quais uma 

dada transação econômica ocorre. “O fato de um indivíduo empenhar-se prontamente 
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em comprar depende em parte das prévias consequências aversivas de gastar 

dinheiro” (p. 430).  

Para o autor, observa-se processo semelhante ao comprar e vender nas trocas de 

brinquedos entre as crianças ou em pequenas compras realizadas por elas ainda na 

infância, quando são afetadas pelas consequências aversivas de dar um brinquedo ou 

dinheiro e pela consequência reforçadora de obter outro brinquedo ou o objeto 

comprado.  

“Quando esse condicionamento já tiver ocorrido, comportamentos 

semelhantes com objetos semelhantes e dinheiro semelhante podem vir a ser 

relativamente automáticos, o que torna mais difícil a discriminação das 

complexas relações envolvidas. (...) Aprender o valor do dinheiro é o efeito 

das consequências aversivas de se separar de ‘uma nota’” (pp. 429-430). 

Entretanto, esse processo de trocas observado nas brincadeiras infantis e 

mencionado pelo autor podem ser comparados a condicionamentos de compras feitas 

à vista em dinheiro e não compras parceladas. Em compras realizadas com cartão de 

crédito, o efeito aversivo de “dar dinheiro” ocorrerá quando do pagamento da fatura. 

Isto é, o reforço positivo é imediato ao adquirir o objeto, mas a consequência 

aversiva de “dar o dinheiro” é tardia, e por isso tenderá a aumentar a probabilidade 

futura do comportamento de fazer compras parceladas. Além disso, os indivíduos 

geralmente têm acesso ao cartão de crédito apenas na vida adulta, quando já estão 

inseridos no mercado de trabalho, sem que tenham tido um treino prévio semelhante 

ao longo de sua história infantil. Entretanto, a aprendizagem por exposição direta às 

contingências – já que não dispõem de educação financeira (modelos e regras) – no 

caso, pode acarretar graves prejuízos, cuja consequência principal é o endividamento.  
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Em terceiro lugar, Skinner (1953/2003) aponta o uso de técnicas de mercadologia 

para ampliar o efeito reforçador de um artigo e, consequentemente, o seu preço. Por 

meio dessas técnicas, utiliza-se de artifícios para tornar o artigo desejável pela 

aparência, embalagem, entre outros. Para o autor, essas propriedades fazem com que 

um objeto seja reforçador logo ao ser visto. Dessa forma, não se requer uma história 

prévia com objetos semelhantes para a sua aquisição.  

Em quarto lugar, menciona-se a imitação como processo importante relacionado 

ao comportamento de consumo. Isto é, um objeto pode ser comprado simplesmente 

porque outras pessoas estão comprando objetos semelhantes. Para Skinner 

(1953/2003), este é o princípio das corridas às lojas nas liquidações e das compras 

“de estação”. 

A imitação consiste em um dos mecanismos envolvidos na aprendizagem dos 

comportamentos sociais denominado modelação, e ocorre por meio da observação do 

comportamento de outros indivíduos. Comportar-se como o outro se comporta tem 

grande probabilidade de ser reforçador, seja por obter reforçadores positivos ou por 

evitar consequências aversivas (Melo & Lé Sénéchal-Machado, 2013; Moreira & 

Medeiros, 2007).  

Em quinto lugar, Skinner (1953/2003) considera o tempo decorrido entre a 

realização de uma compra e a entrega do produto. Lojas com pronta entrega ou 

tempo de entrega menor obtêm mais vantagens do que aquelas com tempo de entrega 

maior. O comportamento de efetuar uma compra não é reforçado por receber o 

produto dias depois. Nesse caso, o autor sugere que o efeito reforçador dessa 

consequência seja mediado por “passos intervenientes verbais ou não-verbais” (p. 

431) que, entretanto, não alteram a vantagem obtida pela redução do intervalo de 

tempo entre o comportamento e a consequência final. 
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Por último, deve-se considerar o esquema de reforçamento como variável que, 

também, interfere na probabilidade de se gastar dinheiro. Existem dois tipos de 

esquemas de reforçamento: o contínuo e o intermitente. No contínuo, toda resposta 

emitida é seguida do reforçador. Já no intermitente, apenas algumas respostas são 

seguidas de reforço. Esquemas intermitentes geram comportamentos mais resistentes 

à extinção do que esquemas de reforçamento contínuo (Moreira & Medeiros, 2007). 

Contudo, para Skinner (1953/2003), em geral, quanto maior o efeito reforçador do 

objeto trocado por dinheiro, mais vezes o comportamento poderá deixar de ser 

reforçado sem que haja a sua extinção. 

Resumindo, Skinner (1953/2003) expôs cinco condições a serem observadas e 

que estariam envolvidas com comportamento de comprar e vender, aumentando ou 

diminuindo a sua probabilidade de ocorrência. Isso evidencia a complexidade do 

fenômeno indicado, já que há, ainda, muitas outras variáveis envolvidas.   

Ocorre que o indivíduo que compra e vende no Brasil está sujeito a variáveis 

diferentes de indivíduos que compram e vendem em outros países. Logo, variáveis 

no nível cultural – terceiro nível de variação e seleção – devem ser consideradas. 
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Capítulo 4. Cultura de Parcelamento, Autocontrole e o Endividamento 

 

Definição e Evolução da Cultura segundo a Análise do Comportamento 

Skinner (1953/2003) promove uma análise do ambiente social e fornece uma 

explicação dos aspectos essenciais da cultura, por meio de um esquema de referência 

de uma ciência natural. Para o autor, a cultura consiste nas práticas verbais ou não-

verbais partilhadas por um grupo, e engloba, ainda, todas as variáveis que afetam um 

indivíduo e que são dispostas por outras pessoas (Baum, 1994/1999; Skinner, 

1953/2003, 1971/1973). Para Glenn (1988), “uma prática cultural é um conjunto de 

contingências de reforçamento entrelaçadas no qual o comportamento e os produtos 

comportamentais de cada participante funcionam como eventos ambientais com os 

quais interagem o comportamento de outros indivíduos” (p. 167).   

Observa-se, então, que os níveis ontogenético e cultural resultam de processo 

semelhante, já que as práticas dos membros de um grupo produzem consequências 

para o próprio grupo (Castro, Mello & Bortoloti, 2011; Skinner, 1953/2003, 

1981/2007). Essas consequências atuam na seleção e variação das práticas culturais, 

aumentando ou diminuindo a sua probabilidade futura, em decorrência de 

reforçamento ou punição. Entretanto, no terceiro nível de variação e seleção, “é o 

efeito sobre o grupo e não as consequências reforçadoras para seus membros, o 

responsável pela evolução da cultura” (Skinner, 1981/2007, p. 131). Para Glenn 

(1988), embora as práticas culturais possam ser explicadas por contingências de 

reforço que operam no nível do indivíduo, há ainda outras variáveis relacionadas à 

evolução e a manutenção da prática como tal.  

Assim, embora a origem da variação das práticas culturais seja, estritamente, o 

comportamento operante individual, há também variáveis de ordem cultural a serem 
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consideradas na análise do estabelecimento e transmissão de certa prática, e que não 

foram discutidas pelo autor por integrarem outras disciplinas, como a Antropologia.  

Apesar das semelhanças, há, ao menos, duas diferenças entre os dois níveis de 

variação e seleção: primeiro, o nível cultural refere-se a grupos sociais, culturas, 

agências de controle; isto é, coletividades e não indivíduos. Segundo, referem-se a 

períodos de tempo distintos: a seleção ontogenética é encerrada juntamente com o 

fim da existência do indivíduo, já a seleção de práticas culturais ultrapassa o período 

de vida do organismo (Melo e cols., 2013). Além disso, as práticas culturais, apesar 

de serem compostas pelo comportamento dos indivíduos, têm resultados próprios, 

que afetam a sobrevivência da cultura (Glenn, 1988). Em razão disso (além de outros 

muitos motivos), a complexidade na análise dos processos relacionados às práticas 

culturais é superior à de comportamentos individuais.  

 

Práticas Culturais e Autocontrole 

Retomando a discussão inicial acerca do autocontrole, Mischel (1971, citado por 

Cruz, 2006) o invoca como comportamento relevante não só para o indivíduo, mas 

também para o grupo, já que o desenvolvimento da cultura seria inviabilizado sem 

que houvesse atraso de gratificações autoimpostas. O autocontrole é comportamento 

social, tendo em vista que o grupo programa consequências, punindo por meio de 

sanções éticas, muitas vezes, aquelas respostas que produzem reforçadores imediatos 

para o indivíduo e estimulação aversiva atrasada para o grupo, com objetivo de 

reduzir a frequência dessas respostas (Cruz, 2006; Marchezini-Cunha & Tourinho, 

2010). Por sanções éticas, entende-se os estímulos aversivos ou regras dispostas pelo 

grupo, contingentes a uma resposta impulsiva, com a função de reduzir a frequência 
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dessa resposta ou a alterar a função de certos estímulos (Marchezini-Cunha & 

Tourinho, 2010). 

Entretanto, o coletivo, por meio de práticas culturais, também reforça inúmeros 

comportamentos imediatistas que são prejudiciais no médio e longo prazo, tanto para 

o indivíduo quanto para o grupo, como, por exemplo, o consumismo exagerado 

(Cruz, 2006). O reforço da resposta de comprar, para além do próprio objeto 

adquirido, também consiste naquilo que o objeto representa: “sucesso” ou 

“aprovação social” – reforços mediados por outros indivíduos. No reforço social, a 

presença de outra(s) pessoa(s) consiste em requisito essencial e os reforços com 

atenção, aprovação, afeição e submissão, entre outros, são considerados reforçadores 

generalizados, pois o seu processo de generalização geralmente requer a mediação de 

outro organismo (Skinner, 1953/2003). 

 

Agências de Controle, Práticas Culturais e Endividamento no Brasil  

As agências de controle, além de manipularem conjuntos relevantes de variáreis 

que têm impactos diretos no comportamento humano, também desempenham 

importante papel na reprodução e variação de práticas culturais, já que atuam 

diretamente no controle da observação das regras pelos membros de uma cultura 

(Skinner, 1953/2003). 

Assim, pode-se sugerir uma relação entre as agências de controle e as práticas 

culturais relacionadas ao endividamento no Brasil: observa-se que, partir dos anos 

1970, o país vivenciou um período de inflação crescente, alcançando 80% ao mês, 

nos piores momentos, e que em 1985 já atingia 239% ao ano. A inflação se seguiu 

alta até 1994, quando do lançamento do Plano Real. Houve, também, nesse período, 

a instituição de cinco moedas diferentes, em 8 anos. Foi uma época marcada pelas 
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filas em postos de gasolina em véspera de aumento anunciado de preços, das corridas 

ao supermercado para comprar o máximo de itens possíveis, antes da remarcação dos 

preços, e, também, da formação de grandes estoques de produtos, nas residências das 

famílias brasileiras, especialmente naquelas que não dispunham de contas bancárias e 

não podiam se proteger com o investimento em poupança (Ferreira, 2011). 

Assim, com a deterioração constante do poder de compra da moeda, não havia 

sentido de se falar em autocontrole financeiro nessa época, já que guardar dinheiro 

significava perder dinheiro, especialmente quando se mudava a moeda em razão de 

novos planos econômicos. Do mesmo modo, não havia a necessidade de se aprender 

a administrar as finanças nesse mesmo período. A educação financeira e o 

autocontrole financeiro só fizeram sentido após a estabilização (recente) da 

economia. Isso indica que os brasileiros que passaram por esse período, 

provavelmente, tiveram de desenvolver repertório comportamental para essa nova 

realidade.   

Desde então, a economia segue um pouco mais estabilizada, estando ainda longe 

de um nível ideal. Assim, conforme Pimenta-de-Souza (2013), hoje, a realidade do 

mercado de crédito brasileiro encontra-se em expansão, por meio de incentivos do 

Governo Federal, dos bancos comerciais e das empresas de varejo, com fins de 

proporcionar o crescimento da economia, por meio do aumento no consumo. É 

caracterizado, ainda, pelas altas taxas de juros praticadas nas operações, a inclusão de 

classes sociais de baixa renda e a difusão e maior acesso ao crédito para consumo. 

Soma-se a isso, a baixa tradição em poupança e investimento e o baixo índice de 

educação básica e de educação financeira da população brasileira.  

Skinner (1953/2003) afirma que, quando certos aspectos do ambiente social 

forem peculiares a um dado grupo, espera-se encontrar certas características comuns 
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no comportamento de seus membros. Dentro do contexto Brasil mencionado, o 

resultado observado é uma prática generalizada de uso de crédito, sem as devidas 

precauções, tanto por meio do uso de cartões de crédito como outras modalidades de 

financiamentos e empréstimos, cujos pagamentos são diferidos por número razoável 

de parcelas (Pimenta-de-Souza, 2013). 

Assim, pode-se sugerir que o endividamento está relacionado intimamente a 

algumas práticas culturais. Pode-se dizer, também, que a prática cultural de 

parcelamento é operante, aprendido de um grupo e, no presente caso, propiciado por 

políticas governamentais, por meio de Agências de Controle. Envolve, portanto, 

contingências de reforçamento que geram e mantêm o comportamento dos membros 

de um determinado grupo social. Refere-se, no caso, ao modo como o consumidor 

brasileiro lida com os conceitos de consumo, especialmente de crédito. Enfim, 

consiste em um conjunto particular de condições no qual um grande número de 

pessoas se desenvolve e vive (Melo e cols., 2013). 

Deve-se ressaltar, ainda, que o uso do cartão de crédito não é totalmente nocivo e 

desvantajoso. Há muitas vantagens em seu uso, se bem administrado, tais como 

programas de pontos que podem ser trocados por outros bens.  

Assim, analisadas algumas variáveis importantes relacionadas ao autocontrole 

financeiro, quais seriam os seus impactos para a clínica comportamental?  
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Capítulo 5. O Endividado e a Análise Comportamental Clínica 

 

Considerando as variáveis discutidas nos capítulos anteriores, entende-se que o 

atendimento clínico ao público endividado e superendividado tem algumas 

peculiaridades que afetam diretamente as análises funcionais e as intervenções, que 

devem ser consideradas pelo profissional psicólogo em sua atuação. Nesta etapa, o 

foco de análise consiste no segundo nível de variação e seleção comportamental, o 

ontogenético, que analisa as variáveis atuais e históricas de vida de um indivíduo. 

Inicialmente, requer-se definir o público-alvo de uma “terapia financeira”. O foco 

das intervenções consiste nos indivíduos que tenham problemas com dívidas; 

entretanto, é totalmente viável a sua aplicação a pessoas que, mesmo sem dívidas, 

buscam autodesenvolvimento e alcance de metas financeiras que propiciem a 

realização de planos e sonhos, tais como compra de imóvel, transição de carreira (de 

modo que possam passar um tempo sem renda mensal), aposentadoria precoce (por 

exemplo, antes do alcance das condições legais para aposentadoria integral, no caso 

de servidores públicos), complemento de aposentadoria (considerando as incertezas 

atuais em relação à sustentabilidade da Previdência Social) e outros tantos. 

A ideia não é ser um assessor financeiro. O foco não é aconselhamento acerca de 

melhores investimentos, mas sim, o desenvolvimento e manutenção de 

comportamentos relacionados ao ato de poupar e investir. Busca-se a tomada de 

decisões financeiras mais acertadas e condizentes com o alcance das metas traçadas. 

A intervenção do profissional psicólogo clínico é importante e necessária nesses 

casos. Entretanto, sugere-se a parceria com assessores financeiros nas intervenções 

que requerem análise de taxas de juros, escolhas de investimentos, entre outras.  
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Além disso, podem-se realizar terapias em grupo ou individual, com foco estrito 

no comportamento de endividar-se ou durante um processo terapêutico já em curso, 

com outros objetivos. No caso de terapias em grupo, devem-se estabelecer regras 

coletivas acerca do sigilo em relação aos valores das rendas e dívidas dos membros 

do grupo. O ideal seria propor que as informações a serem divulgadas no grupo 

estejam relacionadas ao percentual da renda comprometida com dívidas, por 

exemplo. Para tanto, sugere-se que as atividades que manipulem valores sejam 

individuais. Além disso, caso um membro do grupo tenha acesso às informações dos 

outros membros, deverá ser alertado acerca do sigilo necessário.  

Como primeiro passo, sugere-se considerar se o cliente tem dívidas fora de 

controle4, já que, em caso positivo, a intervenção deveria seguir um curso mais 

rápido, devido à incidência dos juros compostos sobre o saldo devedor, que, com o 

passar do tempo, agrava ainda mais o quadro de endividamento. E, aqui, uma questão 

a ser feita é como conciliar a urgência do caso com as etapas de um processo 

terapêutico, que incluem formação de vínculo, coleta de dados e posterior 

intervenção. Esta autora entende que o psicólogo deve, no caso de dívidas fora do 

controle, atuar com objetivo para além do manejo do impacto do endividamento na 

subjetividade do cliente e os problemas sociais advindos da falta de dinheiro e das 

dívidas. Deve-se atuar diretamente, nesses casos, durante as sessões, e não apenas 

esperando que o cliente resolva as questões do endividamento fora do consultório, 

como parte do processo de generalização dos ganhos da psicoterapia.  

Propõe-se, neste capítulo, que a terapia com foco objetivo no comportamento de 

endividamento tenha uma dinâmica mais diretiva por parte do psicólogo, na escolha 

dos temas e instrumentos a serem desenvolvidos na sessão, de modo a promover a 

                                                 
4 O superendividamento consiste em uma “crise de solvência e de liquidez do consumidor (com 

reflexos em todo o seu grupo familiar)”, o que se traduz em uma impossibilidade global de arcar com 

os seus compromissos financeiros assumidos de boa-fé (Marques, 2012, p. 408). 
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psicoeducação e o autoconhecimento do cliente, conforme as suas demandas forem 

surgindo, nos moldes da psicoterapia breve. Até porque não se pode supor que esse 

público irá manter, em paralelo, um processo terapêutico e um processo de coaching 

ou assessoria financeira, que demandariam mais tempo e mais dinheiro.  

 A partir da identificação de que as contas do cliente estão fora de controle, 

sugere-se uma atuação imediata com a utilização de instrumentos de intervenção, por 

exemplo, a elaboração de uma lista de todas as dívidas por credor e por taxa de juros 

– aquelas com taxas maiores deverão ser pagas primeiro (ver modelo de registro no 

Anexo 1). Com a listagem das dívidas pronta, sugere-se seja traçado um plano para 

quitá-las o mais rápido possível, o que pode incluir: fazer renda extra por meio, por 

exemplo, de horas extras e/ou desenvolver alguma atividade remunerada paralela ao 

trabalho, vender bens, cortar contas, entre outros. Nessa etapa, a participação de um 

assessor financeiro seria interessante e deve promover acesso à educação e 

independência do cliente na gestão de suas finanças. Na Análise Comportamental 

Clínica, por tratar-se de terapia baseada no Behaviorismo Radical, as intervenções 

são fundamentadas pelas análises funcionais individuais. Com o plano traçado, é 

importante que o cliente tente negociar suas dívidas com os credores, o que 

demandará da terapia um enfoque no desenvolvimento de assertividade, habilidades 

sociais, acolhimento de sentimentos de vergonha e outros decorrentes da situação de 

expor o endividamento. Poderão ser utilizadas técnicas tradicionais em psicoterapia, 

como o ensaio comportamental, entre outras, que representem o cliente e o credor 

(e.g., gerente de banco), por exemplo. 

Após superar a urgência na dissolução das dívidas (ou ao menos que elas estejam 

um pouco mais sobre controle), o psicólogo terá mais tempo para lidar junto ao 

cliente com o comportamento de consumo além da capacidade financeira. As 
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análises funcionais de variáveis atuais e históricas são recomendadas e alguns pontos 

considerados: 

• Modelos parentais no uso do dinheiro e do crédito: os pais compravam 

parcelado ou à vista, com cartão de crédito ou dinheiro, pediam desconto em 

compras ou tinham vergonha, faziam compras “de mês”, tendo estoques de 

produtos em casa ou aproveitavam os descontos “da praça”?; 

• Relações de poder e status, implícitas e explícitas, na família, amigos, escola, 

trabalho e outros ambientes relevantes históricos e atuais, decorrentes de 

cargo, profissão, posse de bens materiais, locais de residência, tipos de carro, 

etc.;  

• Frustrações e desejos profissionais. Modelos de profissionais importantes; 

• Regras familiares e culturais acerca de dinheiro e bens: poderão ser analisadas 

músicas e ditos populares acerca do dinheiro; 

• Controle pelas regras versus pelas contingências. O cliente consome o que 

não pode e o que não está relacionado à sua estrutura financeira atual?  O que 

ele pode, de fato, fazer com sua estrutura financeira atual? Importante 

relacionar reforçadores de curto, médio e longo prazo no planejamento 

financeiro; e 

• Avaliar como o cliente efetivamente paga as sessões junto ao psicólogo pode 

dar um indicativo do comportamento financeiro do cliente. Dentre outras 

coisas, avalia-se se o cliente é pontual, paga em dinheiro, pede desconto ou 

atrasa os pagamentos.  

Essas foram algumas sugestões para análise junto ao cliente, que poderiam 

propiciar autoconhecimento, psicoeducação e formulação de novas regras mais 

adequadas por discriminarem mais claramente as contingências atuais. Há outras 
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etapas importantes que poderiam ser realizadas concomitantemente à coleta de dados 

e à intervenção proposta, tais como: formação de reserva financeira para 

emergências, fazer melhores escolhas de consumo, fazer planos de curto, médio e 

longo prazo (inclusive para a aposentadoria), estudar alternativas de investimento 

disponíveis no mercado. O uso de planilhas de planejamento financeiro pessoal é 

relevante e há várias planilhas e aplicativos disponíveis na internet e que devem ser 

escolhidas e editadas conforme a realidade do cliente. Além disso, sugere-se uma 

sessão com os membros da família, já que serão afetados diretamente com os cortes 

de gastos e mudanças comportamentais que se espera entrem em vigor. 

Após realizadas análises funcionais relevantes e formulado um plano de ação, 

podem-se utilizar diversas outras estratégias, como treino de autocontrole. Por fim, 

como em qualquer processo terapêutico, a atuação do psicólogo deverá ser pautada 

pela validação de sentimentos e uma escuta não punitiva, em um ambiente acolhedor.  

Como exemplo de aplicação do proposto neste capítulo, segue a análise de um 

caso de atendimento clínico com enfoque financeiro. Trata-se de atendimento de um 

casal, Paula e André5, que procurou a terapia com a queixa de brigas constantes e 

crescentes, ao ponto em que julgaram estar “insuportável”. André era servidor 

público, com renda em média de 25 mil reais. Já Paula, autônoma da área da saúde, 

possuía renda variável (entre 5 a 8 mil reais por mês). O casal tinha dois filhos 

pequenos. Foram realizadas 59 sessões, dentre as quais 16 sessões individuais com 

Paula e 16 com André, sete sessões com um assessor financeiro com a presença da 

terapeuta e 20 sessões do casal. 

 

                                                 
5 Nomes fictícios para preservar o direito de privacidade do casal. A apresentação do caso foi 

autorizada por eles.  
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1. Histórico 

Eles se conheceram em uma festa e logo começaram a namorar. Estavam juntos 

há 12 anos. Sempre tiveram uma relação com algum conflito; entretanto, relataram 

que as brigas se agravaram após a venda do apartamento onde moravam, em 

decorrência da falência da empresa que André abriu na cidade de seu pai e irmão, 

com o objetivo de ajudá-los. Para pagar as dívidas decorrentes da falência, o esposo 

vendeu o apartamento da família. O valor que restou após o pagamento das dívidas 

não foi suficiente para comprar um novo apartamento; portanto, passaram a morar de 

aluguel. 

Paula, inconformada, não aceitou diminuir seu padrão de vida e escolheu um 

apartamento grande em bairro nobre de sua cidade, com valor de aluguel alto, no 

qual moraram por 6 anos, pagos por André. O casal manteve o mesmo padrão de 

gasto anterior à dívida. No ano de 2017, Paula resolveu que deveriam comprar novo 

apartamento. Passaram a procurar apartamento de quatro quartos para comprar. 

Entretanto, o valor que o casal tinha investido não seria suficiente para dar uma 

entrada razoável, o que obrigaria a obtenção de financiamento imobiliário, gerando 

uma prestação mensal em torno de 9 mil reais. Paula entendia que eles ficariam mais 

“apertados de dinheiro” só no começo do financiamento, já que o valor da prestação 

diminuiria com o tempo, considerando ser o financiamento baseado no Sistema de 

Amortização Constante (SAC). Após a simulação do financiamento em um banco, 

segundo a esposa, André “surtou”. Disse que estaria falido caso assumissem o 

financiamento, e passaram a “brigar por tudo”, até por decisões “pouco 

significativas”, como a marca do requeijão a ser comprada.  

André passou a “jogar na cara” de Paula tudo o que ela comprava (roupas, 

acessórios, etc.), as saídas do casal todas as semanas para restaurantes caros, a 
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academia de alto padrão que eles frequentavam, o valor da escola das crianças, entre 

outros – pagos com o salário dele.   

A partir das sessões com Paula e André, foram realizadas análises funcionais. A 

seguir, apresentam-se dados da história individual que ajudaram a formular estas 

análises. 

 

1.1. Histórico de Paula 

Paula, 36 anos, cresceu em apartamento no Plano Piloto em Brasília, em um 

prédio “velho e sem elevador”. Sua mãe era muito rigorosa com sua aparência, dando 

“pitacos” ainda atualmente na roupa que usava e, também, no visual de seus filhos. 

Sempre foi muito elogiada por sua beleza. Tinha um irmão mais novo, que era o 

preferido de seu pai. Seu pai, que era alcoolista, passava os dias num bar próximo à 

sua casa. Paula sempre competiu com seu irmão mais novo pela atenção do pai e 

afirmou não entender porque não era sua preferida.   

Seus pais sempre foram muito econômicos e não jogavam nada fora. 

Acumulavam até potes de manteiga e vidros de shampoo. Comida vencida também 

era consumida. Entretanto, sempre estudou em boas escolas, mas suas amizades 

tinham um padrão de vida melhor do que o seu. Suas amigas do ensino médio tinham 

roupas e bolsas que ela não tinha. Apesar de suas melhores amigas sempre terem um 

padrão socioeconômico igual ao seu, mirava-se naquelas moças com padrão superior. 

Seu pai a buscava na escola em um carro antigo, que mais parecia “carro de carregar 

caixão”. Ela se escondia para entrar no carro.  

Seu pai, já falecido, tinha costume de investir em poupança. Entretanto, após o 

confisco pelo governo Collor, optou por comprar imóveis, o que para Paula foi um 

“transtorno”, já que seu pai comprou dois lotes não regularizados que foram deixados 
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de herança para ela e seu irmão. Para seu pai, ter imóvel era “tudo na vida”, já que 

ninguém confiscaria. Além disso, ele não tinha nenhuma experiência com 

investimentos. Já sua mãe continuou investindo em poupança a vida toda. 

Após o falecimento de seu pai, que juntou dinheiro a vida toda, não comprava 

nada para si e não viajava (para a cliente, ele “morreu sem aproveitar a vida”), Paula 

formulou a regra de que não valia à pena juntar dinheiro. Deveríamos aproveitar o 

momento e fazer as coisas das quais gostamos, já que a morte vem para todos.   

Comprava muitas roupas, sapatos e acessórios. Dizia se sentir cobrada a fazer 

isso, já que suas amigas da academia tinham bastante dinheiro. Não queria se sentir 

como no ensino médio, inferiorizada. Também entendia que, se o marido não 

gastasse o dinheiro com ela, gastaria com “a outra” – embora achasse que seu marido 

não tinha uma amante, dizia: “ninguém sabe o futuro”. Quando procurou terapia, sua 

meta de vida era ter um imóvel, e reconhecia que aprendeu a importância de ter um 

imóvel com seu pai. Entretanto, sabia que, para comprar um apartamento, 

necessitava diminuir seu padrão de vida atual, mas não se sentia capaz de fazer isso. 

Por vezes, tinha que tirar dinheiro da poupança para pagar as contas do mês. 

Sua mãe dizia ter muito orgulho do que ela conquistou, já que morava num 

apartamento grande, ainda que de aluguel, e tinha “coisas caras”, as quais a mãe 

nunca teve.  

 

1.2. Histórico de André 

André vinha do nordeste do país. Nasceu em uma família humilde, estudou em 

escola pública e teve de “ralar muito na vida” até alcançar o cargo público dos seus 

sonhos. Era o filho do meio, de três irmãos, e sentia-se preterido em relação a eles. 

Não ganhava roupa nova, recebia tudo o que era usado do irmão e “sobrava” para 
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ele. Em decorrência disso, jurou que nunca deixaria seus filhos usarem nada de 

outros. Inclusive, no nascimento de seu filho caçula, não aproveitou nada oriundo do 

mais velho (por exemplo, berço, cômodas, etc.).  

Gostava de andar bem vestido e de frequentar bons lugares. Dizia fazer todas as 

vontades de sua esposa, inclusive estando na terapia contra a sua própria vontade e 

assumindo os custos financeiros por ela. André afirmou, também, estar falido: quase 

todo o seu salário estava comprometido com os gastos mensais de manutenção da 

casa. Arrependia-se de ter realizado o negócio que “bancou” para seu irmão, e, ainda 

assim, mandava dinheiro todo mês para sua família. Por fim, era contra a compra do 

apartamento financiado, mas afirmou que acabaria comprando porque sua esposa 

insistia muito.  

Observava-se um padrão de agressividade na fala do cliente. Em sessão, falava 

alto, em tom autoritário. Apontava o dedo para a esposa. Entretanto, tinha 

dificuldade em dizer não para o pai, para o irmão e para a esposa.  

 

2. Objetivos da Terapia 

a) Promoção de autoconhecimento; 

b) Desenvolvimento de uma comunicação mais assertiva entre o casal e deles 

com seu ambiente social; 

c) Identificação de outros reforços para além daqueles provenientes da posse de 

bens materiais; 

d) Educação financeira apropriada ao seu contexto de vida e ao contexto atual da 

economia.  

e) Formulação de novas regras em relação ao dinheiro; 
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f)  Identificação da contingência financeira atual: o que a estrutura financeira 

atual do casal permitia e o que requeria planejamento em longo prazo; 

g)  Desenvolvimento de um padrão de consumo de acordo com a estrutura 

financeira atual do casal; e 

h) Como resultado dos itens acima, esperava-se um aumento no autocontrole 

financeiro do casal e consequente aumento da qualidade de vida. 

 

3. Análises Funcionais  

Os Quadros 1 e 2 apresentam algumas das análises funcionais realizadas ao longo 

das sessões individuais com Paula e André, respectivamente.  

 

Antecedentes Resposta Consequentes 

SD: 

Dinheiro na conta do 

esposo no final do mês. 

 

Operações motivadoras: 

Inassertividade. Privação 

afetiva. Baixa autoestima. 

 

Regras e modelos: 

Regra materna de que 

homens nordestinos traem 

as esposas. Modelo 

controlador da mãe. 

 

 

 

 

 

 

Gasta dinheiro do marido 

quando sobra qualquer 

quantia no final do mês.  

- Aquisição de bens e 

serviços (R+); 

- Acesso a eventos com 

amigas da academia (R+); 

- Acesso a produtos de 

boa qualidade (R+); 

- Elogios pela beleza e 

pelo sucesso financeiro 

(R+); 

- “Evita traição do 

marido”, que não teria 

dinheiro para outra mulher 

(comportamento 

supersticioso) (R-); 

- Marido briga com ela, 

com insultos e 

“humilhações” (P+); 

- Entram no cheque-

especial ou acabam 

tirando dinheiro da 

poupança para cobrir 

eventuais despesas 

imprevistas (ocorre quase 

todos os meses)(P-). 

 

Quadro 1. Exemplo de análises funcionais realizadas ao longo das sessões 

individuais com Paula. 
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Antecedentes Resposta Consequentes 

SD:  

Esposa gasta o dinheiro 

poupado no final do mês. 

 

Operações motivadoras: 

Inassetividade. Baixa 

autoestima. 

 

Regras e modelos: 

Regra de que tem 

obrigação de sustentar 

esposa.  

 

 

 

 

Grita, briga e “humilha” a 

esposa. 

Esposa fica sem falar com 

ele (P-);  

Entretanto, nesses 

momentos, sente-se 

superior a ela, pelo fato de 

ela depender dele (com 

frequência, sente-se 

inferiorizado por ser 

muito mais “feio” e de ter 

uma origem mais humilde 

que a dela) (R+).  

Quadro 2. Exemplo de análises funcionais realizadas ao longo das sessões 

individuais com André. 

 

4. Sessões com o Assessor Financeiro 

Considerando a situação conflituosa apresentada, a baixa educação financeira do 

casal, o alto padrão de consumo da família – no limite do orçamento familiar – e o 

risco iminente de superendividamento de André, caso assumisse o financiamento 

proposto, a terapeuta optou por marcar um encontro conjunto com um assessor 

financeiro, já no primeiro mês de atendimento. O objetivo do encontro consistiu em 

fazer um levantamento do custo total de vida do casal antes e após contratar o 

financiamento citado. Também foram realizadas simulações no valor poupado por 

mês, caso fossem alteradas escolhas de gasto – sugeridas pelo próprio casal na 

sessão. O assessor, também, esclareceu o contrato de financiamento imobiliário, o 

sistema SAC, explicou a incidência dos juros sobre o valor contratado e tirou outras 

dúvidas. Para tanto, foi sugerido ao casal trazer para a sessão o valor de todas as 

contas pagas por mês.  

Nas demais sessões com o analista financeiro, foram estipuladas metas 

financeiras de curto, médio e longo prazo. Foi traçado, ainda, um planejamento 

correspondente ao cumprimento das metas. Ao longo das sessões, o cumprimento das 
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metas era avaliado e realizavam-se adaptações conforme ocorriam mudanças no 

contexto do casal. 

 

5. Resultados 

Ao longo do processo, o casal avaliou que seria interessante uma poupança 

mensal de R$ 5 mil reais por, pelo menos, 3 anos, de modo a viabilizar um valor de 

entrada para o financiamento imobiliário.  

Ao final do processo, houve uma mudança no padrão financeiro do casal: as 

faturas do cartão de crédito que, antes dos atendimentos, girava em média de R$ 7 

mil reais, passaram para uma média de R$ 5 mil reais. Houve economia nas despesas 

correntes mensais, realizadas no débito em torno de R$ 500,00 a R$ 700,00. Além 

disso, estavam em busca de um apartamento de três quartos para alugar, o que 

geraria uma economia de aproximadamente R$ 2mil reais por mês em comparação 

com o aluguel e condomínio pagos no apartamento atual. 

O dinheiro poupado foi redirecionado da poupança para a renda fixa com prazo 

de carência para retiradas. A poupança é um instrumento de fácil investimento, mas 

também fácil saque, e, portanto, deveria ser evitado pelo casal. No investimento 

escolhido, em caso de retiradas antecipadas, o casal incorreria em multa. Essa 

medida foi decidida em conjunto com o analista financeiro e a psicóloga, com o 

objetivo de aumentar o custo da resposta de saques da poupança, favorecendo o 

autocontrole financeiro. 
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Considerações Finais 

 

O comportamento de consumo tem sido objeto de estudo de diferentes áreas, tais 

como Economia, Psicologia do Consumidor, Marketing, Neurociências, dentre 

outras, do que se conclui que o interesse nessa área é vasto, já que movimenta muitos 

números importantes para a economia em geral. 

O autocontrole tem sido relacionado à tomada de decisões financeiras, incluindo 

a utilização de crédito; entretanto, apesar de ser um tema relevante no entendimento 

do problema, atribuir as causas do endividamento apenas a déficits de autocontrole 

reduz a complexidade do fenômeno. No caso, disponibiliza-se o crédito (SD) para 

pessoas sem educação financeira, privadas de muitos reforçadores, inclusive 

primários (OM), e espera-se que os indivíduos manifestem uma “força interior” para 

consumo consciente (resposta). 

Moreira e cols. (2013) alertaram para a omissão da Psicologia em relação ao 

enfrentamento dos grandes problemas sociais, naquilo que se refere ao seu principal 

objeto de estudo: o comportamento humano. Os autores afirmam que a Psicologia 

Clínica preocupa-se muito mais em descrever os impactos da realidade social sobre a 

“subjetividade do ser” do que em aplicar e ampliar o conhecimento a assuntos de 

interesse nacional, oriundos do comportamento humano. Os autores afirmam, ainda, 

que a Análise Experimental do Comportamento, ao longo de anos, tem produzido 

conhecimento científico nas áreas de controle de estímulos, condicionamento 

operante, esquemas de reforçamento, dentre outros; e questionam em que medida 

esse conhecimento poderia ser aplicado ao estudo dos fenômenos sociais, tanto para 

identificar as variáveis controladoras do comportamento quanto para aumentar a 

qualidade de vida da população. Considerando que o endividamento é um problema 
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recorrente em uma parcela considerável da população, seria de muita valia a 

transposição desses conceitos para o seu estudo. Daí conclui-se que o psicólogo, 

analista do comportamento, tem papel fundamental na formulação de políticas 

públicas e regulamentação financeira adequada para promoção de um 

comportamento de consumo mais responsável. 

Além disso, pesquisas relacionam problemas de saúde mental como resultado de 

dívidas e problemas financeiros, incluindo, brigas familiares, separações, problemas 

no trabalho, depressão e ansiedade. Assim, o psicólogo clínico deveria ter papel 

atuante na inabilidade no manejo do dinheiro com seu cliente. A atuação clínica mais 

voltada para a lida com o sofrimento e os conflitos oriundos da falta de dinheiro e da 

má gestão dos recursos poderia ser definida como mera redução de danos, com 

efeito, apenas, paliativo e remediador. Esta autora entende que o manejo clínico de 

inabilidade financeira equivale ao manejo de falta de habilidade social do cliente, 

como variável antecedente de conflitos sociais e, portanto, deve ser realizada em 

consultório. Isso não quer dizer que o psicólogo precisa entender sobre economia. 

Entretanto, o psicólogo que entende sobre o manejo de dinheiro terá uma atuação 

muito mais efetiva em consultório, em relação a essas demandas, já que o dinheiro 

consiste em intermediário importante que permeia várias relações dos indivíduos 

(e.g., relações conjugais, relações com os filhos), acessos ao lazer, serviços de saúde, 

etc. 

A promoção de análises funcionais moleculares de cada comportamento de cada 

indivíduo brasileiro inadimplente, apesar de extremamente importante para atuação 

clínica, torna-se inviável e inviabiliza o entendimento do fenômeno como um todo. 

Além disso, entende-se que a atuação individual em consultório, por meio de 

psicoeducação, é fundamental; entretanto, atende apenas aos indivíduos ou que têm 
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plano de saúde ou que podem pagar o valor da sessão. Mas existe uma parcela 

enorme da população que não tem condições de pagar nem o valor “social” de sessão 

cobrado por uma clínica comunitária ou clínica-escola, especialmente os 

endividados, que cortam, primeiramente, os gastos com serviços menos básicos para 

a sobrevivência, como a psicoterapia. Qual seria então o papel do psicólogo clínico 

frente a essas demandas? A atuação coletiva e política, tanto por meio da 

participação na formulação de políticas públicas como na regulamentação financeira 

é fundamental. A internet, hoje, também permite a divulgação de conhecimento para 

camadas da população sem acesso a serviços de Psicologia.  

A presente monografia procurou apontar, teoricamente, algumas variáveis 

comportamentais relacionadas às estatísticas de endividamento, que indicam que 

quase 40% da população adulta no Brasil está inadimplente, relacionando-as aos 

conceitos de autocontrole, agências de controle e cultura. Logicamente, há outras 

variáveis em outros níveis a serem consideradas e que fogem da alçada da Psicologia 

como ciência e profissão e que seriam impossíveis de serem analisadas por meio 

desta monografia.  

Ao longo dos capítulos, foi citado o problema do parcelamento de compras como 

propiciador do endividamento e, ainda, como os reforços para parcelamento de 

compras tendem a controlar o comportamento aumentando a sua probabilidade futura 

de novas ocorrências, já que se obtém o objeto no curto prazo e a aversividade é 

diluída. Isso é observado, especialmente no Brasil, cuja população carece de outros 

reforçadores, como educação, cultura, saúde, alimentação, entre outros. E onde o 

custo de resposta é altíssimo para obter reforços de baixa magnitude, já que os 

indivíduos têm de se deslocar em transportes públicos precários e caros, para 

trabalharem o dia todo em ofícios de baixa especialização para obterem, ao final do 
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mês, baixos salários. Nesse contexto, os reforços imediatos parecem assumir ainda 

maior controle. Soma-se a isto, o cenário atual de crise financeira, a cultura de 

parcelamento, o fato de a população ser analfabeta em termos de finanças e o crédito 

muito fácil (e extremamente caro). Além disso, devem-se citar os contratos dos 

bancos com regras de difícil entendimento, sem deixar claro o impacto das taxas nos 

valores finais (Pimenta-de-Souza, 2013). Enfim, trata-se de um sistema complexo, 

que exige muito mais informação, orientação e educação. 

Por fim, observa-se, ao longo da obra de Skinner, um compromisso e uma 

responsabilidade social em relação aos problemas coletivos. Ele promoveu análises 

em diversos âmbitos, considerando variáveis ambientais controladoras do 

comportamento humano, em diversos níveis, tais como Economia, Governo, meio 

ambiente, entre outros. Não há outra ciência mais especializada em comportamento 

humano do que a Psicologia, que consiste em área de atuação muito mais relevante 

do que os próprios psicólogos muitas vezes supõem (Moreira e cols., 2013). Como 

afirmam os autores:  

“A clínica em Psicologia é, certamente, uma importante parte da ciência, 

entretanto, precisamos começar a reconhecer e divulgar a grandeza desta 

ciência, assumindo um compromisso social legítimo, aplicando e ampliando 

o conhecimento já produzido concernente a questões fora do consultório do 

psicólogo” (p. 11). 
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Anexo 1. Modelo de tabela de listagem de dívidas por credor e por taxa de juros. 

 

Prioridade Credor Taxa Saldo Devedor Parcelas 

     

     

     

     

     

     

     

 

 


