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RESUMO
A revisão de literatura em determinada área de aplicação da Análise do Comportamento e o interesse na
avaliação das implicações ético-sociais dos trabalhos resultantes de tal revisão levaram ao contato com o
conceito de validade social. Dificuldades encontradas na produção teórico-conceitual sobre validade social e
a relevância das questões abordadas sob tal rótulo afastaram o presente trabalho de seu interesse original,
levando a pesquisadora a procurar respostas às seguintes questões: Que conceito de validade social pode ser
extraído da literatura que aborda o tema? Quais são os procedimentos de validação social e quais são seus
aspectos metodológicos? Como o constructo "validade social" se relaciona com o Behaviorismo Radical e
com a Ciência do Comportamento? Partiu-se da seleção de material sobre validade social através da busca
por palavras-chave na base de dados PsycINFO. Os registros resgatados da base de dados foram inseridos
em um banco de dados e organizados em categorias de acordo com sua relação com o tema "validade
social". Dos resumos contidos no banco de dados, foram derivados descritores que guiassem a escolha de
textos a serem analisados. Foram selecionados textos que descrevessem o contexto histórico da proposta do
conceito de validade social e, dentre os trabalhos do banco de dados incluídos nas duas categorias
consideradas mais relevantes para os objetivos da pesquisa, selecionaram-se os textos que melhor
abrangiam as questões mencionadas. Baer, Wolf e Risley (1968) diferenciam pesquisa básica de pesquisa
aplicada e definem o domínio da análise do comportamento abordando questões relacionadas à importância
social. Winnett e Winkler (1972), assim como Holland (1983/1978), tecem críticas à prática do analista do
comportamento questionam os valores por trás dos objetivos adotados nas intervenções e atribuem ao
analista do comportamento o papel de mudar o ambiente social. Dentro deste contexto, Wolf (1978/1976)
propõe o conceito de validade social, que tem por objetivo perguntar à sociedade se as aplicações estão
fazendo algo de importante. Em seguida, sistematizações de procedimentos de validação social (e.g.
Kazdin, 1977) e extensões metodológicas destes (e.g. Van Houten, 1979) começaram a surgir na literatura.
Levando em conta o atual estado da produção teórica, conceitual e metodológica sobre validade social, é
possível considerar inevitável a adesão à validade social pelo analista do comportamento como pesquisador
e prático no que diz respeito à reflexão das questões embutidas no conceito e aplicação de procedimentos
que evidenciem valores que embasam sua prática. Entraves metodológicos devem ser encarados como
propulsionadores do desenvolvimento de melhores sistemas de avaliação da importância social das
intervenções ao invés de impeditivos do uso de procedimentos de validade social.
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