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Onde se lê 

condicionaddos 

Wolman (235) 

há 

presentes 

nestre 

última 

titude 

contrlada 

perguna 

uma uma 

espécia 

princIpio 

representando 

é ademais 

porposições 

Willian 

Skinner (193) 

Cook (189) 

ascenção 

consistia 

nenhuma 

esta 

analise 

os estudo 

(Sá, 170) 

(170, p. 33) 

e o homem 

dimenções 

analise 

efeitva 

comflito 

manais 

(que identificam 

"terapia que 

"cultura. 

Leia-se 

condicionados 

Wolman (265) 

já 

presente 

neste 

penúltima 

atitude 

controlada 
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uma 
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princIpios 
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e ademais 

oroposições 

Wi11iam 

Skinner (198) 

Cook (44) 
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consistira 

nenhum 

está 

analises 

os estudos 

(Sá, 169) 

(169, p. 33) 

. e o do homem 

dimensões 

analises 

efetiva 

conflit:o 

manuais 

(que neles identificam 

"terapia" que 

"cultura". 
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R E S U M O 

o presente trabalho tem como objetivo a avaliação da 

capacidade do behaviorismo radical skinneriano'para fundamen

tar aplicações práticas dotadas de efetiva relevânc'ia humana e 

social,assim definidas em' função do caráter politicamente pro '-
gressista e democratiz.ante que se lhes possa imprimir. Essa 

avaliação é de~envolvida através de dois distintos, mas inter 

relacionados, procedimentos acadêmicos: uma a~gumentação dis 

cursiva basaada em pesquisa bibliográfica pertinente, que se 

complementapor'um estudo' emplrico de campo a nível explorat§. 

rio. A apreciação discursiva do behaviorismo radical é ini-_ 

cialmente conduzida sob uma perspectiva histórico-acadêmic~i~ 

jo foco contínuo de referência é o próprio agente individual 

basicamente responsável pelo gradati'vo processo de constit\,li-

ção desse s'istema científico - B. F. Skinner. Em uma 

da etapa, o behaviorismo radical vem a ser discutido deforma 

mais impessoalizada, contra os sucessivos panos de fundo da fi 

losofia da ciência, das relações sociais humanas e da ética im 

plicada nas intervenções práticas sobre tais relações. O es 

tudo exploratório, que então-se segue,consiste no julgamento 

da utilidade potencial de um instrumento de educação política 

popular, elaborado previamentê a partir dos principios behavio 

ris tas radicais básicos e seus' desdobramentos pSicossociOlógi-

cos, e destinado a uma clientela socio-economicamente desprivi. 
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1egiada, constituida de indivíduos adultos, de ambos os sexos, 

com escolaridade 'em torno do 19 grau completo. A avaliação 

dessa Ca~~l!ha de Con~aeont~o!e SoeLa!, através de entrevis 

tas semi-estruturadas e um breve questionário objetivo, por 

quatorze ln6o~rnante~ -- qualificados em termos de sua 1ideran 

ça e/ou militância em associações de moradores de bairros e de 

favelas, sindicatos de trabalhadores, núcleos comunitários re 

1igiosos, entidades assistenciais autônomas e associações de 

servidores em organizações de trabalho - vem a apresentar, em 

linhas gerais, resultados muito positivos. A iniciativa é con 

siderada extremamente séria ,e responsável; e o conteúdo da Car 

ti1ha, bastante compatível com os objetivos desses movimento~ 

populares, assim como muito útil para dotar as suas atividades 

de uma maior eficácia social. Evidencia-se, não obstante, uma 

restrição generalizada quanto à possibilidade de compreensao 

do texto por parte da população-alvo"; o que deve, portanto, en 

sejar sua reformu1ação para o emprego em futuros projetos de' 

prosseguimefito dessa linha de pesquisa. Conclui-se, enfim,que 

a tese em seu todp parece apta a contribuir, se suficientemen 

te divulgada, ,para a promoçao de um maior interesse pelo beha 

viorismo de Skinner no âmbito acadêmico do Rio de Janeiro, bem 

como para a produção de um exerclcio mais eficaz de contracon 

tro1e sobre as atuais práticas aversivas e/ou exploratórias de 

controle social. 
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S U M M A R Y 

The objective of this work is to evaluate the ca-

pacity of Skinnerian radical behaviorism to find practical aE 

plicatións' 'which are endowed wi th effective social and human 

relevancei this relevance is defined by the possibility of 

·such .applícations tO be impressed by a politically progressive 

and democratic character. The evaluation is developed through 

two academic proceedings whi'ch are distinct,. but interrelated : . 

a discursive argumentation based on a proper bibliographical 

research is ~omplemented .by an empiric explpratory field study.' 

The discursive criticaI analysis of radical behaviorism is 

firstly carried out on a historical ano academic perspective' 

which is mainly and. continuously referred to B. F. Skinner 

the individual agent who is basical~y responsible by thegr~ 

ual process of constitution of this scientific system. The 

. second part presents a more impersonal discussion of radical 

behaviorism. The theoretical background of this discussion 

brings together philosophy of science and human social relations, 

as well as ethics that is implicated in the practical interve~ 

tions in such relations. An exploratory study is introducedi 

it consists on a judgement of the potential utility of a pop~· 

lar political education instrument, which was previously elabo 

rated following the ba:: i.c r-adical behaviorist principIes and 

thei r psychosocial exb~nsions. This instrument is directed to 

viii 



adults of both ~exes, social-economically underprivileged, and 

having taken alI ar most of alI eight grades of elementary school. 

An evaluation of this Ca/f.:ti.tha de. Co n·:t/f.ac.o n:t/f.o.te. ,6 o c.ia.t is. 

obtained by using semi-struct\.lred interviews and a.short objec 

tive questionnaire, which are applied to fourteen informers. 

These informers are qualified by their leadership and/or Iriili-

tancy in neighbourhood and nave..ta,6 residents associations, 

workers trade unions, religiouscommunity centers~ autonomous 

assistanc~ agencies, ~nd employees associations in work orga 

nizations. The results of their evaluation are, in general, 

very favorable. The initiat.ive is considered to be extremely 

serious and responsible, and the contents· of· the Ca/f.:ti.tha are 

viewed as very compatible with the objective.s of these popular. 

movements, as well as very useful to endow their activities 

with a greater social efficacy. However, a generaliz~d restric . 

tion is showed in what it concerns the possibility of the pop~ 

lation to which the Ca/f.:ti.tha is directed to understand . the· 

texti this indicates the necessity of a reformulation of the 

text for future projects of carrying·on with this trend of 

researcl"{;.· It is finally cx:mcluàed that this work is able to 

contribute; ifdivulged enough, to the promotion of a greater 

interest for Skinnerian behaviorism in the academical environ 

mÉmt of Rio de. Jane.,t/f.o I as well as to the production of a more 

efficacious exercise of countercontrol in regard to the current 

aversive and/or exploratory practices of social controlo . 
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INTRODUÇÃO 

E 6nequentemente meneio nado que eu me e~peeializei 

no eompontamento de nato~ e pombo~ e c.omumente impl!: 

ea-be que eomo ne~ultado di~~o o meu julgamento ~o 

bne a~ pe.ó.óoa.ó 60i de6o fLllJado, ma~ pe.lo meno.ó be..ó.óen 

ta pon eento do que eu publiquei 60i .óobne o compo~ 

tamento humano. Eu di.óeuti .óobne govenno, fLeLégião, 

p.6ieotenapia,· edueaç.ão, linguagem, .ói.ó.temab de inee~ 

tivo, ante, litenatufLa e muito~ outfLOb ab.6unto.ó hu 

mano~. Igualmente, ê elafLo, 6izefLam milhafLc.,s. de ou 

tnab pe.ó~oa.ó, ma.ó eu nao eneio que tenha o&efLeeido 

ao~ meu~ leitofLe.6 apena.ó uma quantidade a maiJ da 

mebma eoiba, poi.ó ê aI que entfLam Ob outnOJ quafLenta 

pOfL eento. (Skinner, 229, p. 16) 

Os quarenta por cento da obra de B. F. Skinner que a 

tornam, segundo sua própria avaliação acima transcrita, no ~ rol 

niroo diferente daquilo que outros autores t~m escrito acerca 

dos assuntos humanos, abrangem diversos aspectos inextricavel 

mente relacionados na gradativa constituição do corpo de conh~ 

cimentos empíricos da análibe expefLimental do eompontamento e 

na posterior sistematização -- filosófica, segundo ele do 

behavion~.6mo nadieal. Encontra-se ainda aí enfatizado por 

Skinner que as implicações e aplicações de seu sistema cientí 

fico com relação às questões humanas sao caracteristicamente 

relevantes do ponto de vista social. Realmente, na oçasião em 

que prestou esse depoimento, aos quase setenta anos de idade 

e mais de quarenta corno estudioso do comportamento em geral, 



2 

j~ se podia esperar de Skinner uma adequada avaliaç~o retros

pectiva critica de sua própria produç~o intelectual, de sua 

efetiva contribuiç~o ao estudo cientifico do homem e a soei e- - . 
I 

) 

dade humana em si mesma. 

o presente trabalho pode ser caracterizado corno um 

desdobramento, sob urna perspectiva externa, dessa auto-referê~ 

cia de Skinner~ Como seu titulo o indica, ~ma ênfase especial 

~ co~cedida ãs possibilidades de aplica~~o pr§tica socialmente 

relevante dos principios behavioristas radicais. Situa-se in 

clusive nessa dimens~o aplicada do sistema skinneriano a parte 

propriamente'empírica da tese, que se apres~nta'sob a forma de 

um estudo exploratório de campo. 

Não obstante, tal estudo vem, em consonância com o 

próprio teor da auto-referência epigr~fica, precedido de um 

rastreamento retrospectivo não só da história pessoal e acadê 

mica do seu autor, mas também dos demais determinantes históri 

co-cientificos de sua obra. Essa estratégia justifica-se, em 

primeiro lugar, pela sucessão das tem~ticas skinnerianas, que 

se inicia com preocupações e investigações psicológicas de ca 

rãter científico b§sico, e daí progride simultaneamente em di 

reção ã pesquisa aplicada, a sistematização de cunho filosófi 

co e as propostas de efetiva intervenção nos assuntos sociais 

humanos. o enfoque histórico deve ainda permitir mostrar quê 

tal preocupação com a relevância social esteve sempre, ou pe 

10 menos desde muito cedo, presente na trajetória acadêmica de 
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Skinner, atribuindo-se sua aparente ausência ou minimização em 

al.gumas épocas e trabalhos à -, 
assunçao de uma paciente discipl~ 

na cientifica. 
I 

J 

Em segundo lugar, a abordagem histórica parece ade 

quar-se de forma consistente ~ concepç~o skinneriana do que se 

ja o individuo e de como se modifica o seu comportamento ao 

longo de um inteiro per iodo de vida. Assim é que, general:Lza~ 

do-se a partir das consideraç5es finais em uma dada confer~n-

cia proferida por Skinner (227) em 1972, não alimenta ele mes 

mo quaisquer sentimentos de paternidade em relação ao que co 

mumente se chamaria de "suas próprias realizaç5es". Skinner 

tem preferido, em reiteradas manifestaç5es - como, por exem 

pIo, em Ve~bal 6ehavio~ (200) e em A 60 u.:t b ehavio~i!..lm (231) 

atribui-las à combinação de sua peculiar dotação genética bási 

ca com sua especifica história de reforço. Se se faz merece 

dor de algum crédito, diz Skinner (227) sobre si mesmo, "não 

.. ~ 

e senao por ter servido de lugar onde certos processos podiam 

efetuar-se" (p. 398). Desses processos histórico-pessoais sob 

determinação ambiental do tipo sócio-acadêmico, é que, portan 

to, teriam finalmente resultado o behaviorismo radical e sua 

consequente aplicabilidade socialmente relevante. A análise 

histórica da carreira de Skinner, ainda que fatalmente fragme~ 

tária e incompleta, torna-se assim obrigatória para os propósi 

tos do presente trabalho. 

Nesse sentido, busca-se no capitulo inicial dar conta 
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do processo de constituição a'cadêmica do behaviorisrro skinneriano, 

dividindo-o em cinco fases ou periodos. A primeira delas 
~ 

e 

configurada como uma fase pré-científica, envolvendo apenas al 

gumas circunstâncias predisponentes e episódios precipitadores 

do engajamento de Skinner no estudo da psicologia, e em esp~ 

cial na perspectiva behaviorista. ~ claro que a caracteriza-

ção,dessa etapa como preliminar não diminui sua importância fa 

ce aos objetivos do capítulo. 

Na segunda fase, descreve-se e qvalia-se com maior 

grau de detalhamento as influências que outros autores por 

assim dizer, os precursores e os pioneiros do movimento beha 

viorista -- teriam exercido sobre Skinner na assunção de deter 

minadas posturas cientificas que marcariam toda a sua produção 

acadêmica posterior. O relato baseia-se principalmente em de 

poimentos rememorativos produzidos pelo próprio Skinner, mas 

não obedece a um rigoroso encadeamento cronológico. Ao contrá 

rio, privilegia-se a sistematização "quase contabilística" de 

seus débitos declarados e suas subsequentes reformulações e 

eventuais restrições criticas às mesmas obras e pessoas. Essa 

fase é d~da por encerrada quando Skinner rompe com o esquema 

mecanicista estrito da psicologia "estímulo-resposta". 

A fase seguinte nessa retrospectiva históri,ca corre~ 

ponde ao advento da análise experimental do comportamento, re 

caindo então a ênfase sobre a metodologia empírica indutiva p~ 

la qual Skinner evidenciou fatos comportamentais relevantes e 
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chegou ã constituição de um corpo de relações funcionais estri 

tamente psicológicas. 
.. ". 

Al, novamente, os relatos de Skinner ~ 

to aos seus procedimentos informais de pesquisa constituem a 

principal fonte histórica. Nenhum esforço ê feito para a apr~ 

sentação dos conceitos e leis da an~lise experimental da com 

portamento, preferindo-se reportar a questão a uma dada parc~ 

la da melhor bibliografia existente, aSE;im como à sua simplifi 

cada exposição, no Anexo 11 da tese pertinente a um estudo mera 

menteexploratúrio. Não obstante, ressalta-se a impo!tância 

da taxa ou frequência de respostas como técnica de obtenção de 

dados indissociável da própria noção de comportamento opera~ 

te. 

Esse primeiro capitulo de natureza histórico-acadêmi 

ca prossegue com uma consideração da passagem da an~lise expe 

rimental do comportamento ao behaviorismo radical. A rigor, 

são focalizados os aspectos propositalmente rejeitados no pr~ 

grama skinneriano de pesquisa comportamental básica -- a busca 

de correlato~ fisiológicos, o emprego de técnicas estatisticas 

e a formulação dedutiva de hipóteses -- que, justamente por 

sua exclusão, caracterizam singularmente a abordagem skinneria 

na 'no contexto global do movimento "behaviorista. Tal singul~ 

ridade ê considerada como um dos fatores históricos que have 

riam de levar à formulação de algo como uma filosofia própria -

o behaviorismo radical -- para essa peculiar ciência do compo~ 

tamento. A polêmica contemporânea que o envolve justifica que 



6 

neste ponto, a fim de nao abandonar a perspectiva histórica, 

se transfira essa discussão de ordem filosófica para o segundo 

capitulo. 

o passo seguinte -- e o último nesse processo de re 

conhecimento histórico ·do .ó.:ta.:tu..óacadê~,üco do behaviorismo skinne 

riano -- consiste em caracterizá-lo corno uma abordagem efetiva 

mente :teôn,LQa, ou seja, lli~ sistema que vai além dos fatos empi 

ricamente demonstrados ao nível da análise experimental do com 

portarnento. Para isso, o sistema de Skinner é inicialmente con

trastado com as duas principais teorias behavioristas -- a de 

Tolman e a de Hull --o que surgiram mais ou menos à mesma época 

que aquele. Face às condições históricas decorrentes da pro 

eminência que essas teorias alcançaram, especialmente a de 

Hull, e às criticas que lhes foram endereçadas por Skinner,tor 

na-se necessário dissecar em seguida a generalizada rotulação 

deste último como "anti-teór.ico" por excelência. Ao final des 

sa discussão, evidencia-se a orientação teórica programática 

defendida por Skinner, ao mesmo tempo em que se abre o caminho 

para a consideração das bases epistemológicas do behaviorismo 

radical no capitulo seguinte. 

o segundo capítulo trata de conduzir o p~esente tra 

balho para mais perto de seu objetivo terminal declarado, qual 

seja, a avaliação da efetiva aplicabilidade do behaviorismo ra 

dical, se não à solução, pelo menos a um equacionamento teóri 

co útil de alguns dos mais sérios problemas sociais humanos. 
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Assim, em. uma postura sócio~acadêmica responsável, tais possi-

bilidades de aplicação prática são abordadas preliminarmente 

através de uma discussão do valor interpretativo / explicativo, 

atual e/ou potencial, dos principios skinnerianos com relação 

ao comportamento dos individuos e ~ sua interação social. No 

meio acadêmico institucionalizado em que uma tese de doutorado 

forçosamente Se insere, manda a tradição que os principios ou 

pressupostos que informam o seu desenvolvimento passem por uma 

espécie de crivo filosófico formal. Embora seu autor já se 

tenha manifestado em outra parte (Sá, 166) contra vieses inte 

lectualistas como esse, faz uma concessãe, razoávelmente exten 

sa a tal tradição na primeira seção desse capitulo, focalizan 

do principalmente as relações problematizadas do behaviorismo 

em geral com o operacionismo e o positivismo lógico, de modo 

a assim enfatizar as diferenças entre o b~havioni~mo nadical ~ 

o behavioni~mo m~todol6gico; o filtimo dos quais jamais cheg~ 

ria a se afastar suficientemente de uma perspectiva filosófica 

mentalista. A postura epistemológica behaviorista radical 
~ 

e 

aí também confrontada com outras abordagens, como a fenomenoló 

gica, e em especial com a moderna psicologia cognitiva. Con-

clui-se a seção apontando para o caráter absolutame'nte autôno 

modo behaviorismo radical face ao inteiro contexto da filoso 

fia da ciência, caracterizando-o como uma tão abrangente qua~ 

to consistente prática de comportamento verbal. 

Dessa ocupaçao com o comportamento filosófico e cien 
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tifico passa-se, na seçao seguinte, ao emprego do behaviorismo 

radical na interpretação ou explicação das demais relações co~ 
, 
i 

plexas entro os organismos individuais e o ambiente, especifi 
) 

camente social, que determina seus comportamentos e e por es 

tes modificado. Uma ênfase especial é ai concedida ao contro 

le do comportamento como exercido a nível cultural, tornando-se 

obrigat6ria a an~lise diferencial do comportamento controlado 

diretamente pelas contingências de reforço e o comportamento 

governado por regras. Na determinação -- aquisição e manuten 

ção -- deste último, focaliza-se o papel decisivo desempenhado 

pela comunidade verbal. Ainda, uma parte anterior dessa seção 

é dedicada à comparaçao critica entre as perspectivas caracte 

risticas das ciências sociais e a abordagem psicológica compo~ 

tamental, justificando-se algo mais extensamente esta segunda. 

Na terceira seçao do capitulo, convém-se com Skinner 

que, à diferença das muitas formulações cientificas que nao 

prescrevem qualquer ação, a an~lise experimental do comport~ 

mento esteve desde o principio justamente ocupada com as açoes 

e suas consequências, e busca-se então dar conta das implic~ 

ções éticas de tal inerente disposição à aplicação pr~tica. Vis 

to que as criticas ao behaviorismo radical nesse sentido ético 

são bastante numerosas e bem conhecidas, procede-se à resenha 

de algumas das mais consistentes refutações que se lhes pode 

contrapor. Sugere-se inclusive ai uma espécie de inversão de 

posições, pela qual o sistema skinneriano passaria a prover os 
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conceitos básicos para uma apreciação ética mais adequada de 

todos os procedimentos correntes de controle social. Corno nao 

poderia deixar de ocorrer, Beyond 6~eedom and dignity consti 

tui o foco principal de tais discussões, ao final das quais 

pretende-se ter deixado definido o contexto ético-politico a 

ser considerado no estudo explorat6rio que se segue no tercei 

ro capitulo. 

Abrindo-se aqui um parênteses, afigura-se oportuno, 

como justificativa de um determinado aspecto formal da prese~ 

te tese, noticiar um interessante depoimento de Arthur Jensen 

emitido justamente a propósito da polêmica que envolveu aquele 

livro de Skinner. Diz Jensen (90): "Assim temos que distin 

guir cuidadosamente entre o -Skinner real e o skinnerismo de 

seus discipulos e criticos. Eu imagino quantas outras pessoas 

devem ter observado, como eu fiz, que é muito mais fácil encon 

trar falhas em Skinner na base de escritos .6ob~e ele - e isso 

mesmo nas mais simpáticas considerações do que na base dos 

escritos do próprio Skinner" (p. 178). Preferiu-se portanto 

neste trabalho, sempre que julgado necessário para fins de es 

clarecimento de equivocos já insistentemente reproduzidos na 

bibliografia didática ou critica do behaviorismo radical, bem 

como de prevenção das sempre possiveis interpretações apress~ 

das e errôneas das posições skinnerianas aqui enfatizadas, dar

a palavra ao próprio Skinner, ou seja, através de citações li 

terais extraidas das fontes pertinentes em cada caso. Dada a 
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natureza singularmente radical de sua inteira produção acadêmi 

ca~ tais transcrições apresentam-se tão extensas quanto numer~ 

sas ao longo do texto. A rigor, essa mesma estratégia de g~ 

rantia de fidelidade às formulações originais de Skinner e es 

tendida, embora de forma um tanto mais parcimoniosa, às prop~ 

sições dos demais autores envolvidos em algumas das mais signi 

ficativas discussões ensejadas pela postura científica do beha 

viorismo radical. 

o terceiro capítulo focaliza finalmente a questão da 

aplicabilidade do próprio behaviorismo radical, enquanto sist~ 

matização teórica ou filosófica, procurando avaliar o grau de 

relevância social possivelmente nele impiicadoi e isto, basica 

mente através de um estudo exploratório de campo. Como, entre 

tanto, as práticas e a filosofia social do behaviorismo skin 

neriano sao com tanta insistência caracterizadas como inerente 

mente a serviço da manutenção do ~tatu quo político e econômi 

co, julgou-se conveniente, em uma primeira seção do capítulo, 

fazer preceder tal tratamento empírico por uma argumentação dis 

cursiva acerca da possibilidade em si mesma daquela aplicação 

socialmente progressista. ... " Procura-se al, em prlmelro lugar, 

dar conta das suspei~as típicas dos cientistas políticos quag 

to à viabilidade das proposições de Skinner sobre o planejameg 

to cultural, face à ausência de prescrições operacionais expli 

citas. Sem desmentir tais suspeitas, considerando as dificul 

dades que elas realisticamente evidenciam, trata-se em seguida 

de delimitar dentro do próprio quadro de referência skinneri&.O 
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as formas de aplicação cuja relevância se preten~e demonstrar, 

como que em prosseguirnen·to a um trabalho anterior - p.õ,[c.o.tog,[a. 

do c.ontho.te .õoc.ial (sã, 162). Tais formas de aplicaç~o s~o re 

presentadas pelas iniciat~ vas de contracontrole e'm relação ao 

controle social aversivo e/ou exploratório. Uma importante adver-

t&ncia ~ feita, nessa ocasi~o, quanto ao fato de que a catego 

ria das atividades contracontroladoras não ~ tomada pelo prQ 

prio Skinner como suficiente para assegurar a concretização de 

seu projeto ut6pico. Esclarece-se ent~o que, embora Skinner se 

disponha a ir "al~m do controle e contracontrole", o presente 

trabalho n~o visa acompanhã-lo nessa empresa. Prefere-se, at~ 

por força das limitaç:ões inerentes ao atual contexto s6cio-poli 

tico-econ5mico brasileiro onde deve ter lugar o estudo explor~ 

tório proposto, investir .no desenvolvimento da intervenç~o so 

cial baseada na noç~o de contracontrole. Não obstante, manife~ 

ta-se'também jã a intenç~o de, em algum escrito futuro provavel 

mente sob esse sugestivo tItulo de Além. do c.ontho.te e c.ontha.c.o~ 

tho.te, analisar as restrições levantadas por Skinner a tal for 

ma de intervenção, assim como as alternativas que lhe propoe. 

Conclui-se a seção, descrevendo os e~tãgios acad&micos prelimi 

nares do projeto e identificando como sua origem ma'is explIcita 

um trabalho de Bolland (85) sobre a utilidade dos • <fi. prlnclplos com 

portamentais para a prática social revolucionãria. 

o problema. do emprego do princípio relacional do con 

trole e contracontrole, ao nivel teórico-aplicado da interven-

ção behaviorista radical nos assuntos humanos, ê abordado mais 
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especificamente na seção seguinte desse terceiro capitulo. Lo 

go de inIcio, no esforço de caracterização do estado atual da 

questão através de uma busca bibliográfica bem direcionada e 

razoavelmente extensa, constata-se que o campo se encontra pra 

ticamente inexplorado, pelo menos no que se refere a projetos 

psicológicos que privilegiem também a consideração das variá-

veis politicas e econômicas da vida social .. Não obstante, so 

bre urna base proporcionada por consideraç6es psicossbciológicas 

mais genéricas porém politicamente informadas, utilizaçõ"es da 

análise comportamental aplicada em contextos insti~ucionaismais 

restritos do que aquele ora visado e, finalmente, a perspectiva 

teórica de Rozynko e~ alii (161) sobre a importância do compor 

tamento verbal corno instrumento para a produção de mudanças so 

ciais, tornou-se possIvel equacionar a intervenção contracontro 

ladora em termos de um processo de educação politica popular. 

Justificava-se assim a elaboração de um instrumento didático sim 

ples t para a veiculação verbal escrita dos conceitos e 

pios básicos "do behaviorismo radical, relacionando-os explicita 
. -

mente às práticas correntes de controle social e às possibilid~ 

des de exercIcio de contracontrole sobre os indivIduos, grupos, 

instituições e mesmo comunidades responsáveis pela perpetuação 

dos aspectos aversivos e/ou explorat6rios de tais práticas. Ope 

racionalmente, buscou-se em principio adaptar esse instrumento 

a Can~ilha de Contnacontnole Social, apresentada no Anexo 11 

-- a urna clientela constituida de indivíduos adultos, de ambos 

os sexos, com escolaridade em torno do 19 grau completo, e Der 
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tencentes a segmentos popul.acionais despri vilegiados do Estado 

do Rio de Janeiro. Assumida uma postura metodolôgica politic~ 

mente responsável, prop3e-se então c:orrD etapa r:,~eliminar a realização de 

um estudo- -exploratório, pelo qual a CaJc..ti-f-ha vem a ser submetida à 

apreciação de in604mante~ qualificados em função de suas atu'a 

ções junto a entidades progressistas e democratizantes localiza 

das no Estado do Rio de Janeiro. são apresentados ao final da 

seção um roteiro de entrevista e um questionário de avaliação, 

através dos quais seriam coletados os depoimentos dos informan 

tes selecionados. 

Encerrando-se o capItulo, em sua altima seçao sao 

descritos e classificados os resultados obtidos a partir dos de 

poimentos de quatorze informa~tes -- lIderes e militantes vincu 

lados a sindicatos de trabalhadores, associações de moradores de 

bairros e de favelas, nGcleos comunitgrios religiosos, entida

des assistenciais autônomas e associações de servidores em org~ 

nizações de trabalho. Uma interpretação crítica desses resulta 

dos mostra-se efetivamente animadora, na medida mesmo em que a 

presente iniciativa de configurar um processo de educação pop~ 

lar fundamentado no behaviorismo skinneriano vem a ser conside 

rada como muito e até extremamente séria e responsável pelos ig 

formantes, assim como as interpretações e prescrições expostas 

na Ca4t"[-f-ha são também vistas por eles como bastante compatíveis 

com os objetivos de suas respectivas entidades. !Ressalva-se, 

entretanto, que de modo geral os info.rmantes tecem restrições 

quanto ao grau de dificuldade da Ca4ti-f-ha e não lhe reconhecem 
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uma inerente capacidade de .promover uma mobilização político-a~ 

sociativa maior do que a que eles têm conseguido com seus 

prios métodos. Não obstante, uma boa parte dos informantes che 
i 

j 

ga a considerá-la potencialmente útil para tornar mais eficazes 

as atividades desenvolvidas por suas entidades, e que portanto 

haveria interesse por parte destas em explorá-la mais amplamen 

te como instrumento experimental de educação polltica popular. 

Considerados tais resultados, parece legítimo esperar que em um 

desdobramento já previsto da pesquisa seja possível - através 

do emprego de melhores recursos de programação gráfica e vi-

sual, exemplificações mais numerosas e detalhadas, linguagem mais 

coloquial, implicando em simplificações léxic'as e sintâticas .-

tornar a Cant~lha demais fácil compreensão para a população-al 

vo; e isto, obviamente, sem qualquer perda ou distorção da in 

formação behaviorista radical básica. 

Conclusivamente, no que se refere ao estudo explora 

tório empreendido atesta-se, pelo menos como uma primeira apr~ 

ximação empiricamente fundamentada, que o behaviorismo radical 

de B. F. Skinner pode efetivamente, como sugerira Holland, ser 

vir às causas populares politicamente progressistas e sócio-eco 

nomicamente igualitárias. Acredita-se ainda que o presente tr~ 

balho abre, no meio acadêmico do Rio de Janeiro, uma promissora 

frente para a intensificação e diversificação da pesquisa com 

portamental aplicada como especificamente informada pelo siste 

ma skinneriano. Se finalmente confirmada tal previsão, ficará 

assim estabelecida uma sólida ponte entre a produção universi 
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tária e o consumo comunitário ·do conhecimento científico. O 

consistente e caracteristicamente retroalimentador processo de 

pe~qu~~a-ação nisso implicado deverá como consequência possibi 

litar uma real -- enao meramente retórica nem necessariamente 

física -- penetração da universidade pela sociedade como um to 

dOi isto é, a concretização enfim da proposta, esboçada em ou 

tra parte (Sá; ~66), de desvalorização do "intelectualismo" e 

concomitante intelectualização das massas populares. 
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1. A CONSTITUIÇÃO HIST6RICO-ACADt;MICA DO BEHAVIORISMO RADICAL 

EM B. F. SKINNER 

1.1 - A história acadêmica pré-científica de Burrhus FrErleric 

Skinner 

Antes mesmo de ter tornado acessível em 1976, atra 

vés do livro autobiogr~fico Pa4~lculan~ 06 .my ll6e (235), um 

bastante circunstanciado relato de sua história pessoal desde a 

infância até o' ingresso em Harvard para estudar psicologia a ni 

vel de pós-graduaç~o, Skinner j~ analisara em outras partes seu 

envolvimento inicial com as questões psicológicas, e em especial 

com o behaviorismo. Assim é que, em um artigo sobre Pavlov p~ 

blicado em 1966, Skinner (211) apresenta o depoimento de que um 

ou dois anos depois de sua graduaç~o em Língua Inglesa em 1926, 

pelo Hamilton College de Clinton, New York, descobrira que "ap~ 

sar de ter aprendido a escrever, não havia aprendido nada sobre 

o que valesse a pena escrever 11 e que, portanto, simplesmente "ffio 

tinha nada a dizer"; decidindo-se pois, em consequência, a "in 

gressar na psicologia para suprir aquela falha" (p. 661). A 

esse respeito, relembrando suas preocupações pessoais no campo 

da literatura, esclarece ainda Skinner (235): "Eu estava inte-

ressado no comportamento humano, mas tinha estado investigando 

da maneira errada" (p. 291). Realmente, três contos que escre 
, 

veu nessa ocasi~o, e que mereceram os mais calorosos elogios e 
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incentivo da parte do poeta Robert Frost (apud Gei:;er, 71), 

todos psico18gicos" (Skinner, 235, p. 295). 

"eram 

A rigor, o interesse de Skinner pela psicologia foi 

desde logo encaminhado para a assunção de uma postura comport~ 

mental; e isto certamente não por acaso, embora as primitivas 

manifestações dessa postura tenham sido aparentemente desenca 

deadas por incidentes fortuitos. Em 1956, ao ser solicitado p~ 

la Ame~i~an P~y~hologi~al A~~o~iation a descrever e analisar 

suas atividades como psicólogo pesquisador, Skinner (197) infor 

mava o seguinte: 

A pnimeina ~oi~a de Que me ~e~Qndo o~o~neu Quando eu 

~ontava apena~ vinte e doi~ ano~. A~abana de gn~ 

dua~-me na Univen~idade, Quando Bentnand Ru~~ell p~ 

bli~ou uma ~ê.J[ie de antigo~ na velha ~evi~ta Via.l ~o 

b~e a epi~temologia do Behat,io~i~mo de John B. W~on. 

I ... I Muito~ ano~ mai~ tande, ao dizen a Lo~d R~~el.i 

que ~eu~ afLtigO~ t.inham ~ido ne,~pon~áveL6 pon meu in 

;tene~~e pe.lo ~ompontamento, ele ex~lamou: "Santo cêu.! 
E eu Que ~empne a~nedita~a Que aQuele~ antigo~. ha 

viam denfLubado o behavioni~mo!" Seja ~omo 6on, ele 

tinha tomado Wat~on a ~ê.fLio, da me~ma 60nma Que eu. 

(197, p. 114-115) 

Realmente, como se deveria mesmo espe,rar de Berttanel.' Russell, ele 

tinha tomado Watson a sêrio. Seu livro Philo~ophy, de 1927, 
... 
a 

cuja leitura Skinner fora levado pelos artigos de Vial, não apr~ 

sentava um caráter exclusivamente ou tendenciosamente demolidor, 

como o atesta a seguinte passagem de admissão da possível impo~ 

tância das idéias de Watson transcrita por Skinner (235): 
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E~~a 6llo~o6la, da -qual o pnlnelpal pnotagonl~ta e 

o Vn. John B. Wat~on, ~u~tenta Que tudo o que pode 

~en eonheeldo ~obne o homem ê de~eobn1.vel p(d~.o mêto 

do da ob~envaç~o extenna, l~to ê, que nenhum di no~ 

~ o ~ eo nheelm ento ~ d ep ende, e~~ enelalm ente e neee.~~ a

nlame.nte., de. dado~ no~ qual~ o ob~e.nvadon e o - ob~e.n 

vado e.~te.jam na me.~ma pe~~oa. Eu n~o eoneondo 6und~ 

me.ntalme.nte. eom e~~a pen~pe.etlva, ma~ pen~o QUe. e.la 

eontêm multo mal~ ve.ndade. do que. ~ malonla da~ pe.~ 

~oa~ ~upoe, e. e.neano eomo de.~ej~vel o de.~e.nvolvlme.n 

;to do m êto do b e.havlonL!J.:ta ã. ~ ua e.x.:ten~ ~o mai~ eompli. 
;ta po~~Zve.l. (Russelli apud Skinner, 235, p. '298) 

Para prevenir uma possível interpretação, extremamen 

-te erronea, de que tal interesse nascente pelo estudo do compo~ 

tamento por parte de Skinner tenha sido o mero resultado casual 

de urna primeira impressão sobre uma t~bula na~a, convém mais 

urna vez recorrer à sua autobiografia parcial. Desta, pode-se 

legitimamente inferir que o que de fato ocorreu foi urna competi 

ção entre diferentes conjuntos de contingências de reforço. Eis 

aqui um dos fragmentos dessa autobiografia, referido à fase fi 

nai da adolescência, em que se manifestavam preocupaçoes de 

curiha ps~co16gico mentalista: 

No gln~~lo, eom e.e e.l a e~ enev e.n um tna.:tado [ ... ] - na 
da meno~ do que um novo pnlneZpio do WU.VeMO _. G· J 
A~ dua~ pn1..me.lnaJ.J pã.gina~ [ ••• ] eomeçavam a~~bl1: "No~ 

~a alma eon~l~te. de no~~a mente, no~~o poden de. na 

eloe1.nlo, pen~ame.nto, lmaglnaçRo, julgamen.:to, no~~o 

pode.n de. neeeben lmpne.~J.Jõe..6, e. e~timulan açõe~ de 

no~~o eonpo; e. nO.6~a eon~elênela, no~~o eonhe.eime.nto 

lnte.nlon" [ ..• ] (235, p. 294-295) 
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E outro, mais pertinente para a questã'o, cronologicamente si tua 

do após a graduação em Hamilton e antes de ingresso em Harvard: 

~ •• ] ha v J..a me. d .. Lto que. "â. e.i e.ne.J..a e. a aJLt e. do I.:. e.e.u 
lo XX", e. e.u ae.JLe.dJ...:te.J.. [ ••• ] A Li..:te.JLatUJLa e.omo uma 

60JLma de. aJLte. e.l.:.tava mOJLta; e.u me. voltaJLia paJLa a 
e.J..e.ne.,la. fJLa urna opaJLtunidade. muJ...:togJLande. paJLa mil. 
daJL de. dJ..JLe.ç~o J..me.dJ..atame.nte., e. dUJLante. muito te.mpo 

e.u ~e.JLmane.e.J.. e.laJLame.nte. ambivale.nte.. ÃI.:. ve.ze.1.:. e.u 
e.JLa bal.:..:tante. vJ..ole.nto: a lJ..te.JLatUJLa de.vJ..a I.:.e.JL de.molJ.. 
da. fI.:. e.JL e.vJ.. um e.om e.ntãJLio e.hamado The. Polemie. Agabu.t 
LJ...:te.JLa.tu/t e. • M aI.:. e. o I1ti nu e.J.. a i e./t po e.1.:. J..a e. fi J..e. ç ~o • 

(235, p. 241-242) 

Finalmente, cabe notar (apud Skinner, 235) que, ainda 

à época de estudante no Hamilton College, Skinner frequentou cur 

sos de biologia, cujo professor chamara sua atenção para os es 

critos de Jacques Loeb. Leu então PhYl.:.iology.ofi the BJLain and 

Compa~a:tJ..ve. Pl.:.ye.hology e The. OnganJ..l.:.m aI.:. a Whole., desse autor, 

ficando bastante impressionado pelo conceito de tropismo ou mo 

vimento forçado. Posteriormente, aquele mesmo professor coloca 

ria em suas mãos a tradução de Anrep (de 1927) do livro Co nd..i....üoned' 

Re.file.xe.l.:., de Pavlov. 

Eis pois, em uma descrição algo grosseira, como se 

encontrava o "lugar" B. F. Skinner, quando lhe ocorreu a expe 

riência da leitura dos artigos de Bertrand Russell sobre Watson:_ 

marcado por uma nítida preocupaçao com os problemas filosóficos 

e psicológicos do conhecimento, incluindo a validade do conheci 
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mento literário, e interessado nas abordagens biológicas do com 

portamento. As reaçoes de Skinner a tal leitura assinalam da 

forma mais identificável possível o iníci'o de sua trajetória in 
J 

telectual rumo ao behaviorismo: 

Inôp~~ado po~ RUôô~ll, ~u comp~e~ o B~havio~~ôm d~ 

Watôon. P~~d~ o Lnt~~~ôô~ p~la ~p~ôt~molog~a ~ m~ 

volt~~ pa~a publ~caç.õ~ô c,i~ntZó~caô. G· J 
Quando um l~v~o po~ Lou~ô B~~man, um ~ndoc~~nolog~! 

ta, apa~~c~u ôob o tZtulo d~ The R~l~g~on Call~d Be 
havio~~ôm, qu~b~~~ lanç.aô ~ ~~'c~~v~ uma ~~~~nha 

~nv~~~ pa~a o Satu~daq Rev~~w o6L~t~~atu~e. 

qu~ 

El~~ 

nao a publ~ca~am, ma~ ao ~ôc~~v~-la ~u ~ôtava ma~~ 

ou m~no~ m~ d~6~n~ndo p~la p~~m~~~a· v~z c.omo um beha 

v~o~~~ta. (Skinner, 235, p. 299) 

Skinner levou nao só Watson, mas também Pavlov, bas 

tante a sério. A leitura de Pavlov ficou igualmente relaciona 

do um outro interessante marco na mudança de rumos em sua car 

reira acadêmica. Conta Skinner (235) que "em novembro de 1927 

um artigo de H. G. Wells[publicad~ no N~w YO~Q Tim~~ Magazin~ 

confirmou sua decisão de abandonar a literatura e voltar [-s~ 

para a psicologia" (p. 300). Nesse artigo, Wells fazia uma com 

paração entre Pavlov e o escritor e teatrólogo George Bernard 

Shaw. Skinner não estava ainda inteiramente seguro de se deve 

ria realmente trocar as letras pela ciência psicológica. A per 

gunta hipotética colocada por Wells "Se esses dois homens es 

tivessem se afogando e você so tivess.e um salva-vidas, a qual 

dos dois o lançaria?" - contribuiu para a eliminação de suas 
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dúvidas, ao torná-lo subitamente cônscio de que "teria decidido 

lançar o salva-vidas para Pav10v" (Skinner, 211, p. 661). 

contrastando com essas promissoras circunstâncias pr~ 

liminares à sua trajetória como psicologo pesquisador behavio 

rista, o clima de Harvard, quando aí Skinner ingressou para os 

estudos de pós-graduação, nao era assim tão favorável ao beha 

viorismo (Skinner, 197). Não obstante, foi-lhe possIvel pr~ 

var do convIvio de um colega -- Fred S. Keller -- provavelmente 

já mais qualificado tanto nos detalhes técnicos quanto na teoria 

comportamental, e que veio posteriormente a se tornar, segundo 

Kerbauy (98), ~m dos mais importantes divulgadores da análise 

experimental do comportamento e defensor do behaviorismo radi 

cal. Além disso, pôs-se também em contacto com W. J. Crozier, 

que havia estudado com J. Loeb, e que, como este, surpreendia. 

Skinner, conforme seu próprio relato (197), pela maneira como 

podia discorrer tão adequadamente sobre o comportamento animal 

sem mencionar o sistema nervoso, coisa que viria mais. tarde a 

redundar no estabelecimento de um dos aspectos distintivos bási 

cos do behaviorismo radical. 

Admitindo-se a persistência de muitas lacunas nesta 

espécie de história pessoal pré-cientIfica de Skinner, precurs~ 

ra e predeterminante de sua efetiva história acadêmica como pr~ 

dutor do conhecimento behaviorista radical, parece aqui necessá 

rio, ao encerrar a apreciação de uma fase e iniciar a de outra, 

advertir que o prosseguimento dessa forma de abordagem históri 

ca não deverá comprometer a objetividade do seu produto final 
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desejado -- os pressupostos fundamentais do sistema científico 

em questao. Pelo menos assim o consideraria Skinner, dado o c~ 

mentário final de uma de suas obras de auto-referência (Skinne4 

197): "O cientista, como todo organismo, é o produto de urna his 

tória única. As práticas que julgue mais apropriadas depend~ 

rão em parte dessa história. Felizmente, as idiossincrasias pe.§. 

soais costumam deixar urna marca insignificante na ciência como 

propriedade pública" (p. 137). Por outro lado, o procedimento 

em uso neste capitulo deverá permitir a caracterização dos pri~ 

cipios metodológicos e teóricos como originalmente concebidos e 

gradativamente aperfeiçoados ou depurados, sem os riscos das 

supersimplificações esquemáticas taoprejúdiciais ã avaliação 

acadêmica mais justa do behaviorismo radical; prejuízos estes 

já inclusive demonstrados pelo autor do presente trabalho e 

seus colaboradores em outra parte (Sá ~ta{~l, 1701. 
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1.2 A primeira fase da histôriaa'c'ademica propriamente cientí 

fica de Skinner 

-Como evidenciado na seçao precedente, de sabor um tan 

to anedõtico, Pav10v e Watson constituiram às fontes básicas p~ 

ra a "conversa0" de Skinner à psicologia e, de forma concomitan 

te, à preferência pela abordagem comportamental dos fenômenos 

psicológicos. Faltou, entretanto, explicitar os aspectos de 

suas respectivas obras que mais contribuirampara plasmar o sis 

tema skinneriano, e que por isso haveriam de se transformar em 

alguns de seus princípios básicos. Faltou também denunciar as 

práticas e proposições que acabariam por ser descartadas, contri 

buindo assim igualmente para a. caracterização da análise experi 

mental do comportamento e do behaviorismo radical corno distintos 

do primitivo behaviorismo watsoniano, da reflexologia pavloviana 

e do behaviorismo metodológico. 

De Pavlov o que Skinner absorveu inicialmente foi o es 

pirito cientifico da busca e descoberta de fatos através do con 

trole experimental das variáveis. Nesse sentido, depõe ele, mos 

trando inclusive consciência da dificuldade de tal empresa face 

ao subjetivismo ainda amplamente dominante na psicologia nor-

te-americana: 

T aiv ez o ma.{.6 im po lLtant e q u.e aplL endi., dei e [Pavio v] 

tenha .6ido o lLe.6peito pOlL u~ nato. No dia 15 de dezem 

blLO de 1911, exatamente a 1:15 da talLde, um c.lio .6eglL~ 

gou. nove gota.6 de .6aLtva. TomalL a .6e.lL.{O e.6.6e óato, e 



6aze~ eom Que o~ le~to~e~ o toma~~em a ~é~~o 

nao e~a emp~e~a fiã.e~l. (Skinner, 211, p. 662) 
I 

E quanto à experimentação em si própri'a o )débi to é também 
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também, 

expli. 

citamente assumido: "Pavlov me dava a chave: controla tuas condi 

ç6es e encontrar~s a ordem" (Skinner, 197, ~. 115). 

Intimamente associado ao requisito do controle experi. 

mental das condições, cujas implicações se distinguem bastante 

daquelas produzidas pelo controle estatístico das vari~veis, em 

contra-se a ênfase skinneriana sobre o estudo de casos indivi-

duais de preferência à obtenção de resultados médios a partir 

de grandes grupos de sujeitos. E isto é também creditado à in 

fluência de Pavlov, em seu respeito científico pelos fatos, como 

se depreende da continuação daquela passagem: 

E~a de ~mpo~tâ.ne~á a~nda QUe. ~e_ t~ataf.,f.,e de. um fiato ~i 

lae~onado eom um ongan~f.,mo ún~eo. A pf.,~eolog~a an~mal 
f.,e oeupava f.,obne.tudo e.nt~o do eompontamento do nato me 
d~o. Af., eunvaf., de apnend~za9e.m Que apanee~am nof., l~ 

V~Of., de texto e.nam 9e.nada~ pon gnande~ gnupof., de onga 

n~~mo~. Pavlov fialava do eompontamento de. um ongan~~ 

mo ún~eo. (S~inner, 211, p. 662) 

Um último, e dos mais importantes, empréstimo básico 
\ 

tomado pelo então doutorando B. F. Skinner a Pavlov é representa 

do pela investigação do comportamento do "organismo como um to 

do". Este reconhecimento, entretanto, é feito apenas de passa-

gem, e j~ prenunciando as discordâncias que o levariam posterior 
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mente a se afastar de Pavlov.. A esse re·spei to, a'Ssim se manifes 

ta Skinner na rememoraçao de sua trajetória científica: 

[ ••• ] patcA:e. de. minha :te.!.J e. [ ••• ] e.JW e.xpe.n-i.me.ntaf. Que. 

e.u ne.eónde., eome.~e.i J.jimple.J.jme.nte. bUJ.jeando afgunJ.j pn~ 

ee.J.jJ.joJ.j uaf-i.doJ.j.no onganiJ.jmo -i.n:taeto. Paufou j~ hav-i.a 

maneado o eam-i.nho, maJ.j ne.m e.ntao ne.m agona e.na e.u. ea 

paz, lie.nJ um ÔOhte. e_mpunnao, de. paliJ.jan doJ.j ne.ôfe.xoJ.j J.ja 

f-i.vane.J.j ã. impon:tante. que.J.jtao do ongctn-i.J.jmo na v-i.da d-i.~ 

n-i.a. (Skinner, 197, p. 115) 

Sobre a outra influência modeladora da carreira de 

Skinner na ps~cologia que se prop5s apreciar ne'Sta seç~o, qual 

seja a exercida por W~tson, cabe, para destacar o mais positivo 

de seus aspectos, transcrever um importante fragamento de um ar 

tigo de Skinner (203), publicado em 1959, cujo tema-título era 

precis~mente "John Broadus Watson, behaviorista": 

[oJ pOJ.jto da pJ.j-i.eofdg-i.a na h-i.J.jt6n-i.a da e-i.~ne-i.a e. afgo 

também de. J.je.u tafhe., ô~eam e.xpf-i.eadoJ.j atnavêJ.j de. tn~J.j 

nome.J.j -- Vanw-i.n, Lfoyd Mongan e. WatJ.jon -- que. ne.pne.J.je.~ 

tam tn~J.j mudançaJ.j enZt-i.eaJ.j e.m nOJ.jJ.ja eonee.pçao do eom

pontam e.nto • 

Ao e.J.jtabe.fe.ee.n a eont-i.nu-i.dade. daJ.j e.J.jpêe-i.e.J.j, Vanw-i.n ha 

v-i.a atn-i.bu~do OJ.j pnoee.J.jJ.joJ.j me.nta~J.j aoJ.j ongan~J.jmoJ.j ~nô~ 

n~one.J.j. V~U-J.je. apo~ado pon toda uma hOJ.jte. de. natuna 
l~J.jtaJ.j ane.d6t~eoJ.j qui -i.nôonmanam J.jobne. e.xe.mploJ.j de. na 
e~oeZYl.ioJ.j, J.jimpa:tia e. ineluJ.jive. de. pnaze.n ~üeo pon 
pan:te. de. eae.~, ga:toJ.j,e.le.6an:te.J.j e. outnoJ.j anima-i.J.j. A 

ne.açâo ine.vitãve.l 6ieou plalimada noJ.j e.J.jenitoli de. Lloyd 

Mongan, o qual angume.ntava que. aque.laJ.j pnovaJ.j de. pn~ 
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C.e.~40.6 me.l1,ta;:'~ podicun .6e./l. é.xpli.c.ada.6 PQJL ou,tJLO.6 mÚo.6. 

EJLa ll1e.vl,tdve.l um ,teJLc.e.1J1.O pa.6.6o e. houve. de. .6Vi WaúOI1 

que.m o daJLia: .6e. havia ou,tJLa.6 e.xplic.açõe..6 do.6 pJLoc.e.~ 

.60.6 me.l1,tai..ó 110.6 OJLgal1i.ámo.6 iI16e.nloJLe..ó, pOJL que. l1ao de. 

ve.Jl.,[a havê. -,la.6 .tarn b'im e.m JL e.la.ça. o ao ho m'e.m ? 

Ao pJLe..6 c.il1diJL da.6 e.xplic.açoe..6 m e.l1taLC.óta.ó do c.ompoJLtE:., 

me.l1to, Wat.óol1li.mpou o c.arnil1ho paJLa a al1ãli.óe. c.ie.l1tl 

6ic.a. (203, p. 618) 

Pavlov e Watson, juntos, contribuiram portanto fla-

grantemente para a configuração inicial do behaviorismo skin 

neriano. Um inventário parcial dos pontos de partida que esses 

seus precursores lhe proporcionaram incluiria seguramente os 

enumerados a seguir. Em primeiro lugar encontra-se a ênfase so 

bre o controle experimental das variáveis, na justa medida em 

que a pesquisa de laboratório nos ~oldes pavlovianos tornava 

possível a produção rigorosa de fatos científicos. Em segundo 

lugar, a eleição dos fatos comportament~is como objeto de estu 

do, em conformidade com a redef~nição watsoniana da psicologia, 

e que se poderia aqui sintetizar pela fórmula de "anti-mentalis 

mo". Em terceiro lugar, a ocupação preferencial com o comport~ 

mento do organismo único, contrastando assim com a prática co 

mum na pesquisa psicológica de envolver grandes grupos de suje~ 

tos com vistas ao controle estatístico das variáveis e em detri 

mento do controle experimental. 

Não obstante, como jã foi reportado no presente ... capl 

tulo, Skinner recebeu tambêm, mais ou menos ã mesma época, as 
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influências de Loeb e Crozier, as quais pelo menos em um aspec 

to haviam de superar aquelas exercidas pela dupla Pavlov-Watson. 
; 

Trata-se do interesse induzido em Skinnet pelo estudo do org~ 

nismo íntegro, intacto, ou, em outras palavras, o "organismo co 

mo um todo", nao fragmentado como nas pesquisas e teorizações 

fisio16gicas. Comentando essa esp~cie de conflito de perspect! 

vas, Skinner declara que os trabalhos de Loeb, de quem inciden 

talmente se dissera (apud Skinner, 197) que "estava de relações 

cortadas com o sistema nervoso", acrescidos dos ensinamentos que 

lhe foram transmitidos pessoalmente por Crozier, serviram em 

sua hist6ria pessoal para neutralizar as teorizações fisio16gi 

cas de Pavlov. Teria ficado assim claro para Skinner aquilo 

que deveria legitimamente permanecer da obra do fisiólogo russo 

como ponto de partida para uma ciência independente do comporta 

mento. Posteriormente, Skinner (211) viria a -julgar, de forma 

ainda mais crítica, que Pavlov simplesmente se equivocara ao 

fazer com excessiva precipitação deduções em relação ao sistema 

nervoso a partir de seus estritos fatos experimentais obtidos 

com organismos praticamente intactos. E essa mesma crítica se 

ria dirigida também a Watson, embora de forma mais atenuada (ou 

condescendente, se se preferir),' visto que este não chegara nunca 

a elaborar uma teoria fisiologizante ao estilo da de Pavlov. De 

fato, comentando sobre a segunda edição (de 1924) do livro P~y-

ehology 6nom the ~tandpolnt 06 a behavioni~t, Skinner (203) su 

gere que Watson teria lançado mão de ~aterial anatômico e fisio 

lógico apenas para torná-la mais volumosa. 
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Tais restrições evidenciam a emergência em Skinner, 

já à época dos seus primeiros passos no estabelecimento de uma 

postura pr6pria, de um quarto ponto de partida para a consisten 

te e gradativa construção do behaviorismo radical: o "anti-fisiolo-

gismo". Tal expressão, esclareça-se, não deve ser entendida co 

mo uma rejeição da investigação e da teoria fisio16gicas por 

elas mesmas, mas sim como oposição ao emprego de formulações hi 

potéticas de ordem fisio16gica para a explicação do comportame~ 

to. O argumento de Skinner nesse sentido era, e continua sen-

do, o de que essas formulações não constituem nada mais do que 

inferências a partir do comportamento que pretendem estar expli 

cando. 

Prosseguindo nessa espécie de resenha de desacordos 

subsequentes em relação aos primitivos credores intelectuais do 

behaviorismo skinneriano, cumpre agora focalizar o .6tatu...6 - en 

fatizado por Watson e depois minimizado por Skinner --- dos re 

flexos condicionados descobertos por Pavlov e explbrados (tanto 

por ele pr6prio quanto por outros) como processo básico de to 

da a aprendizagem. Na incisiva avaliação de Skinner, a seguir 

transcrita" seu "uso abusivo" teria sido inclusive uma de cor-

rência da pr6pria fisiologização pavloviana: 

c.ompoJt-

tame.l1tai..6 c.omo ta!, fioi. fiãc.i.! paJta Pav!ov c.Jte.Jt qu.e. 

~.6 Jte.6!e.xo.6 c.ondlc.i.onaddo.6 abaJtc.avam todo o c.ampo do 

c.ompoJttame.nto apJte.l1d~do e. pa.6.6aJt pOJt alto a.6 di.óe.Jte.~ 

ça.6 e.ntJte. 0.6 ti.pO.6 de. c.ompoJttame.nto ao.6 qu.ai..6 paJte.c.e. 
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aplLca~-he O p~inc1pio. Pai pa~a Paulou urna E~ande 

4o~te que começa44e com o ~e6lexo halLua~. Ao que 
pa~ece, não hd ~ehpohta maih 4impleh. Há out~ah he 
c~eç~e4 glandula~e4, como po~ exemplo ah lâg~imah ou 

o 4UO JC" que na'o hao em aÔholuto tão {áceih de, cont~!!.. 

la~,e algo 4abemo4 ja da eno~me complexidade dah 

~ehpohta4 ca4dZaca4 condicionadah. A ampliação da 

6o~mulaçâo de Paulou a mu~culatu~a e~quel~tica hu~cf 
ta que~t~e4 ehpecialmente di6Zcei~. Inhihti~ em que 
o expe~irnento de Paulou conhtitui" um útil p~otõtipo 

pa~a 6o~mula~ todo o compo~tamento ap~endido não e 
"~ealmente de.muita ajuda. (Skinner, 211, p. 664) 

A bem, entretanto, de um rigor histórico-acadêmico, 

deve-se notar que esse descrédito de Skinner em relação ao su 

posto valor descritivo fundamental da noção de reflexos sob 

cuja superfície facilmente se identifica a posterior proposta 

de distinção entre comportamento respondente e comportamentoope 

rante - nao surgiu de modo assim tão imediato quanto a rápida 

sucessao dos episódios aqui selecionados poderia sugerir. Um 

insuspeito, porque modesto, 'depoimento de Skinner (235) em rela 

ção a isso aparece registrado após a transcrição de um trecho 

em que Russell descreve, atribuindo-lhe alguma importância, o 

princípio básico da aprendizagem segundo Watson: 

E~a, ~ cla~o, o p~inc1pio do ~e6lexo condicionado. 
Leua~La muito tempo anteh que eu uihhe o engano que 

RU44ell e Wat40n e4tauam cometendo e no ge~al eu tam 

b~m inco~J{.e~a [ ••• ] I po~que o C4-~~O da phicologLa 
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eomo uma el~neia do eampo~tamento i~ia ~egul~ ,o im 

p~odutJ:,\Jo c.am.-i:nho da pJ.J.-leologla e~tlmulo~,~e~po~ta du 

~ante multo.6 ano~. (235, p. 299) 

Foi, realmente, contra esse pano de fundo da psicol~ 

gi~ S-R (estimulo-resposta) que se escreveu a hist6ria da anãli 

se experimental do comportamento. Diz mesmo Skinner que em seu 

primeiro trabalho experimental publicado, dn the eonditon~ 06 

elic.itat.-lon 06 c.e~tain eatlng ~e6lexe~ (1930; apud Skinner, 

239), "estava ainda aplicando o conceito de reflexo ao comport~ 

mento do organismo como um todo" (p. 115). E isto, apesar de 

já ter, devido a uma espécie de acidente em uma investigação an 

terior, vislumbrado a importância da taxa ou frequência de res 

postas como variável dependente no estudo do comportamento. Por 

essa ocasião, Skinner começara também, através de inovações e 

simplificações técnicas, a caminhar para a forma definitiva do 

peculiar equipamento experimental que acabaria por tomar o seu 

nome - eaixa de SI<.inneJ1. - 'embora ele pr6prio (Skinner, 210, 

p. 13) afirme que jamais chegou a chamá-lo assim. 

Na verdade, o arranjo desse equipamento ou espaço ex 

perimental guardava boa semelhança com a "caixa-problema" de 

que Edward Lee Thorndike se servira para estabelecer sua lei do 

e6eito no clássico Animal lntelligenee, de 1898. A esse respei 

to, reconhecendo a primazia de Thorndike, mas já afirmando o va 

lor de suas pr8prias tnovaç5es, diz Skinner (239): 

[ •.. ] eu tambe.m ehamei meu apa~elho de "ealxa p~obl~ 

ma", ma~ o~ .~e~ultado~ e~am ba~tante dLó e~ente~ . O 
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gato de TholtYl.di.k:e aplteYl.dia de.6c.aiz.tando pOJtçõe.6 de 

c.ompolttameYl.to mal .6uc.edida.6 at~ que POUc.o ou nada 

peJtmanec.e.6.6e a n~o .6elt a Jte.6pJ.6ta bem .6uc.edida. Na 

da de.6.t.a e..6p~c.-i:e ac.oYl.tec.-i:~ no)meu expeJtimento. A 

~n6a.6e de Pavlov .6obJte o c.ontJtole da.6 c.ondiç5e.6 ha 

via me levado a tomalt ceJtta.6 pJtovid~nc.ia.6 pana ev~ 

taJt peJttuJtbaJt a meu Jtodo. [ ••• J [Seu] e6eito ena 
o de Jtemoven todo o c.ompoJttamento mal .6uc.edido que 

6azia paJtte do pnoc.e.6.6o de apJtendizag e.m no expenime!! 

to de ThoJtndike. Muito.6 do.6 meu.6 nato.6 c.omeçavam a 

ne.6ponden em uma alta 6Jtequ~nc.ia t50 logo tive.6.6em 

pJte.6.6ionado a alavanc.a e obtido apena.6 um pedaço de 

c.omida. (239, p. 115-116) 

Skinner fora certamente, do ponto de vista acadêmi 

co, mais impressionado por Pavlov e Watson, e considerava que o 

movimento funcionalista de que Thorndike participara estava ain 

da eivado de proposições mentalistas (Skinner,' 208). Não obs 

tante, seria, no final de contas, às abordagens teórica e meto 

dológica desse pioneiro do estudo do comportamento animal que 

diversos historiadores da psicologia - Murphy (135), Wolman 

(235), Hilgard e Bower (82), Broadbent (27), Hill (83) have 

riam de se referir como a fonte histórico-cientIfica mais pro~ 

tamente identificável tanto do princIpio skinneriano básico 

quanto de sua técnica laboratorial. Embora não haja um erro es 

sencial nesse exercício de derivação histórica, apresenta ele o 

inconveniente de poder induzir a uma não consideração do impor 

tante desdobramento teôrico-conceituaJ produzido por Skinner a 

partir de sua inovação metodológica. Realmente, a c.aixa de 
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Ski.nne.fL não pode ser encarada como uma mera sofi?ticação mecâni 

ca da "caixa-problema" de Thorndike. Ela veio a servir, de um 

modo que não poderia fazê-·lo o arranjo experimental de Thorndike, 

à exploração da taxa de r~spostas como medida conceitualmente 

significativa de efeitos até então insuspeitados dos determinan 

tes ambientais, como por exemplo na manutenção do comportamen-

to. Por outro lado, a fe.~ do e.6e.~to de Thorndike formulava-se 

em termos "fisiologizantes", do tipo S-R, absolutamente incomp~ 
, 

tiveis com,o produto final da história acadêmica de Skinner que 

se vem aqui perscrutando. 

Completada essa breve digressão a propósito do débi 

to de Skinner para com Thorndike, o próprio modo como se a ter 

minou enseja o retorno ã anterior avaliação skinneriana da psi 

cologia behaviorista S-R 'como equivocada e improdutiva~ Skinner, 

como jã foi adiantado, continuou percorrendo tal trilha ainda 

durante bastante tempo, embor~ buscando atribuir ao 'conceito de 

reflexo ou de "conexão S-R" um carãter estritamente correlacio 

nal, não fisiológico, através de sua redefinição operacional. 

Assim é que da parte de sua tese de doutorado em Harvard, inti 

tulada The. conce.pt 06 the. fLe.6fe.x in ihe. de.~cfL~pt~on, 06 be.hav~OfL 

(178), de 1931, pode-se extrair os seguintes fragmentos córrob~ 

radores de sua adesão ã fórmula S-R, porém em uma versão opera 

cionista: 

Ve.6ine.,..,J.j e. u.m fLe.6fe.xo como uma COfL,fLe.faç.ao o b~ e.fLvada 
de. do~J.j 6ato.6: um e.~tZmufo e. uma fLe.J.jpO.6ta. Um e.xame. 
da hi.J.jtofLi.a nao fLe.ve.la outfLa cafLacte.fLZ~ti.ca ~ObfLe. a 
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çRo 6l~lQl6gica n~o p8e em tela de juZzo a natu~eza 

co!t.~elat-<.va do ~e6lexo L .. ] Re.6ta-no.6 ago~a' uata~ 

ma~.6 e4pecl6icamente do ~e6lexo na de.6c~iç~o do' com 

po~tam ento. [ .... ] O te~mo compo~tam el1to dev e. abafLca~ 

4 at-<.vldade. total do o~ganl.6mo: o 6uncioname.nta de. 
toda.6 a.6 .6ua.6 pa~te_.6. [ ••. ] 

0.6 do-l.6 6ato.6 te.~minai.6 - o compo~tam e.l1to e. o e..6tZm!:!:. 

lo -' t~m pafLL[cula~ impo~tãncia, .[ ... ], po~que. .6ao 

0.6 Unico.6 di~e.tame.nte. ob.6e.~v~ve.i.6 e.m um o~gani.6mo in 

tacto [. .. ] 
o ~e.61exo ê: de. lmpo~tância na 

me.nto, po~que., po~ de6lniç~0, 

da ne.c~.6.6idade de.6.6a ~e.lação. 

de.6c~ição do compo~ta

con.6titui uma a6ifLmaç~0 

A de.mOn.6tfL4ç~0 da ne 
ce..6.61dade. ê:, e.m Ultima in.6tância, matê:~ia de. ob.6e~va 

ç~o: Ob.6e.fLva~.6e. que. uma fLe..6pO.6ta dada .6e.gue. invafLia 

ve.lme.nte. um e..6.:tZmulo dado ou be.mê: pO.6.6Zve.l de..6CfLe.ve.~ 

inde.pe.nde.nte.me.nte. 4.6 e.xce.ç5e..6 a e~ta ~e.gfLa. (178, 

p. 499-500) 

E a tese de Skinner, a partir dessa conceituação de 

reflexo, prossegue em um característico tom. de proposta progra 

mática, que entretanto acabaria por não se concretizar. Skinner 

considerava que, para tratar experimentalmente um reflexo como 

correlação, o primeiro passo seria o isolamento de uma resposta 

e a identificação de seu estimulo correlacionado, representando 

portanto o reflexo pela equação R= f (S). Entretanto, na medi 

da em que diversos fatores, tais como o condicionamento, a "emo 

ção" e o "impulso 11 , poderiam provocar alterações no valor da 

resposta, tornava-se mais adequada a fórmula R= f (S,A), onde A 

seria uma variável destinada a explicar qualquer mudança obser 

vada no valor de R. E concluia Skinner (178): 
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o e~tudQ do ne6lexo. Qonduz, pol~, ã 60ftmulaçao de 
doi:él tipo4 de lei_!i~ A-ó pJi.imebt.a~ -óã.o lei..-ó que -de-óQne 

[o o o] Em 

hegundo lugan, ha lei-ó que de-óQnevem mudança-ó em qua~ 

quen a-ópeQto de-ó~a~ nelaçoe-ó pnimânia-ó Qomo nunçõe-ó 
de tenQei:.na-ó vaniâvei~, [ .• o] No Qompontamento do-ó 

onganl~mo4 i..ntaQto-6 a vanlabilidade evidente de Qen 
ta-ó nelaçoe-ó e-ópeQ'Z6lQa-6 e-ótlmulo-ne-ópo-óta põe em ne 
levo a lmpontanQ,{a da-ó lei-ó do -óegl}-ndo tipo. 

Re-6ulta di6ZQif de-óQobnin qualquen a-ópeQto do Qompo~ 

tamento do-ó ongani~mo-ó que nã.o po~-óa ~en de~~nito Qom 

uma lei de uma ou outna de-ó-óa-ó 60nma~. Vo ponto de 
vLtda do método QlentlôlQo pelo m~no~, a de~Qnição do 
Qompontamento ê. adequadamente abanQada pelo pninQZpio 

do neôlexo. - (178, p. 507-508) 

Em um trabalho -subsequente - The geneniQ natune on 

the QonQept 06 -ótimulu-ó and ne-ópon~e (179), de 1935 Skinner 

faz um esforço para revisar o conceito de reflexo o Argumentando 

sobre a impossibilidade de se isolar um- estímulo ou uma respo~ 

ta, seja por meios cirfirgicas ou de outro tipo, ele sugere o 

conceito alternativo da identificação de classes de estímulos e 

respostas. Apesar de Skinner vir posteriormente a não conside 

rar satisfat6rio o Uso dessa definição p6r classes genéricas, 

pôde ela ser adequadamente usada pelá autor do presente traba 

lho para, em outra parte (Sá, -165), contestar as restrições de 

Chomsky (37), já então absolutamente ultrapassadas, às noções 

de estímulo e resposta que ele supunha empregadas por Skinner 

em Venbal"he.havion (200); quando na verdade, este já de há muito 

tinha deixado de ser um psiCÓlogo S-R. 
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De fato, embora o abandono do conceito de reflexo por 

Skinner tivesse demorado a acontecer, sobrevivendo ainda a urna 
i 
I 

segunda revisão em Two .:type..6 06 c.ondl.:ti.o~e.d lLe.6le.x and a p.6e.u-

do-.:type. (180), de 1935, tal processo histórico-pessoal começa

ria a se configurar no artigo Two .:type..6 06 _c.o ndl.:tlo ne.d lLe.6le.x: 

a lLe.ply .:to KonolL.6kl and Mllle.lL (181), de 1937. Neste, face a 

urna objeção experimentalmente fundamentada de dois fisiólogos 

poloneses, Jerzy Konorski e Stefan Miller, às propostas do arti 

go de 1935, Skinner usa pela primeira vei o termo opelLan.:te e 

aplica o termo lLe..6ponden.:te ao caso pavloviano. Sobre esse ep! 

sódio comenta Skinner "(239) que "teria sido a ocasião certa pa 

ra abandonar o 'reflexo'" (p. 119), mas que continuara a reter 

o termo obstinadamente mesmo ao escrever The. be.havlolL 06 olLga

n,{..6rn.6 (182)", publicado em 1938, quando há havia abandonado o 

conceito de estímulo provocador na análise do ,comportamento op~ 

rante. O seguinte dos mais recentes depoimentos de Skinner 

(239), reportado ao final da década de 1930 e início da década 

de 1940, situa nessa ocasião o rompimento definitivo: ""Tomou-me 

vários anos para libertar-me do meu próprio controle de estímu 

lo no campo do comportamento operante. A partir desse ponto, 

entretanto, eu claramente não era mais um psicólogo estímulo-res 

posta" (p. 119-120). Não obstante, e apenas de passagem, par~ 

ce interessante observar que provavelmente por alguma espécie 

de inércia acadêmica, conquanto consciente, o conceito de re 

flexo continuaria a ser, por mais outra dêcada ainda, estendido 

à análise do comportamento operante em obras didáticas de cola 
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boradores ou seguidores de Skinner, Dentre estas, destaca-se 

por exe~plo a de Keller e ~choenfeld (94), de 1950, certamente 

um dos mais importantes trabalhos de divulgação da abordagem 

skinneriana em psicologia. 

Legitimamente, uma tal ocasião, em que Skinner começa 

a superar toda uma influência estritamente mecanicista anterior 

-- Loeb e Crozier, Pavlov e Watson e abandona uma boa parte 

dos pr6prios investimentos cientificos voltados para a concei

tuação da ligação S-R, merece ser aqui tomada como um marco his 

t6rico. Esse marco separa o que se chamou de "primeira fase da 

hist6ria acadêmica propriamente cientifica de Skinner" de . uma 

segunda fase bem distinta, na qual a analise experimental do 

comportamento vem a assumir seus contornos definitivos. 
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1.3 - Uma segunda fase cientlf,i'ca:aanálise experimental do 

comportamento 

Considera~se comumente, como o endossa Kerbauy (98) 

dentre outros, que a análise experimental do comportamento teve 

seu efetivo início com o primeiro livro de Skinner, The. be.hav-w!t 

06 oJtganl~m~ (1~2), de 1938. Nesse sentido, afirma Keller (97) 

que tal obra "reunia todos os estudos de laboratório de Skinner 

em uma formulação sistemática que, notavelmente com pouc.as revi 

soes de suas proposições básicas, ainda hoje domina o nosso cam 

po" i e, enfatizando -, "o livro tornou claro para mim, pela pri:, 

meira vez, o s~gnificado do que ele vinha fazendo desde sua pe~ 

quisa de doutorado" (p~ 194)~ 

o que Skinner viera fazendo encontra-se atualmentedes 

crito em muitas partes: de forma resumida, como no último .. 
cap~ 

tulo de Pessotti (142) e em diversas obras' didáticas ou históri 

casi e de maneira mais circunstanciada, dentre todos os seus 

trabalhos de auto-referência, principalmente em A ea~e. hl~~oJty 

i~ ~eie.n~l61e me.~hod (197). Tal relato mostra como, em termos 

metodológ~cos, Skinner chegou finalmente ao esquema experimen 

tal 'básico de estudo do único "reflexo" operante investigado no 

livro de 1938 o comportamento ,de pressionar uma barra hori 

zontal por parte de um rato albino. O propósito de se, detalhar, 

a seguir, os procedimentos sucessivamente tentados por Skinner 

é'o de mostrar como eles se enquadravam no espírito do empiri~ 

mo indutivo, bem representado pela atuaçao de ao menos quatro 

principios informais de pesquisa. Por até jocosos que tais 
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pri.ncIpio~ po~sa,rq pa17ecer ( ?kinner (l97) assegura realmente a 

autenticidade de sua influência no advento da análise experimeg 

tal do comportamento; "Esta exposição de meu comportamento cieg 

tifico até publicar meus resultados em um livro chamado T/te. Be. 

havio~ 06 O~gan~~m~ é tão exata no espírito e na letra quanto 

me é dado apresentá-la." Cp. 124). 

o primeiro principio proposto foi formulado p::>r Skinner 

nos seguintes termos: "quando esbarrar em algo interessante,dei 

xe tudo o mais de lado e estude-o" (197, p. 116). De fato, o 

equipamento inicialmente empregado por Skin~er era uma jaula ou 

caixa a prova de som, onde ele pretendia estudar a forma pela 

qual um rato se adaptava aum estímulo novo. Aconteceu, entre 

tanto, que algumas das ratas tiveram crias e, ao observá-las mo 

ver-se e arrastar-se, pa~eceu-lhemais.interessante começar a 

estudar os reflexos posturais desses filhotes. 

Para isso, Skinner 'construiu uma plataforma susten

tada lateralmente por cordas de .piano bastante tensas; de modo 

que quando se puxava o rabo do pequeno rato, que se encontrava 

sobre ela, e este se projetava para a frente, consequentemente 

a plataforma se movia também, proporcionando em um quimógrafo 

registros variáveis de acordo com a intensidade com que se pux~ 

va o rabo da cria. Daí Skinner passou ao estudo do comportamen 

to de ratos adultos, já que as reações literalmente infantis 

das crias nao poderiam ser proveitosamente extrapoladas para a 

vida cotidiana.. Construiu entao um túnel, cujo piso também 

apresentava uma capacidade de vibração, regtstrável esta em cor 
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respondência aos 1ll0v;Lmentos que o rat.o realizava em resposta a 

um ruído produzido quando ele se encontr.ava no meio do cãminho. 

Mas Skinner acabou se cansando de ter que levar o rato de volta 

à extremidade inicial da pista a todo momento. Isto ensejou a 

aplicaç~o do seu segundo princIpio n~o formal da prãtica cient! 

fica: "há maneiras de investigar que são mais fáceis do que ou 

tr as" ( 19 7, p. 118). 

Assim para tornar as coisas mais fáceis, Skinner acres 

centou um caminho extra de regresso, que o próprio rato percor-

reria após comer um pouco da pasta que era colocada ao final da 

pista vibrátil. Como, entretanto, passou a ac~ntecer que o ra 

to muitas vezes parasse em um ponto do caminho de regresso e a 

cronometragem dessas paradas parecesse mostrar algumas mudanças 

ordenadas, Skinner sentiu que talvez pudesse identificar justa 

mente em tal manifestação algum dos processos comportamentais 

puros do organismo intacto que ele estava buscando .. Deixou pOE 

tanto de lado -- de acordo com o primeiro princípio, certamen-

te -- o piso móvel e construiu um novo aparato, no qual a· ois 
~ -

ta, ainda fechada sobre si própria, era acoplada através de um' 

eixo transversal a um dispositivo que liberava um pouco de ali 

mento em uma das extremidades quando esta se inclinava para baixo 

(em torno do eixo) sob o peso do rato. Esta última providência 

correspondia nitidamente a um 'novo emprego do segundo 

pio. 

o comportamento do rato era ainda acompanhado através 

de um quimógrafo, que registrava apenas os movimentos de incli 
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naçao da pista pa~~ ctma e p~ra baixo, Mas'ai, nas palavras de 

,Skinner, atuou um terceiro principio não ;formal do comportame~ 
j 

to cientifico: "há pessoas comsorte'( (1~7, p. 120). O mecanis 

mo automático de liberação da comida fora improvisado a partir 

de um disco de madeira encontrado em um depósito de objetos in 

servíveis. Esse disco possuia um eixo central, e ocorreu então 

a Skinner que, se providenciasse que um fio ã volta desse eixo 

.... .. 
fosse se desenrolando sob a açao de um peso a medida que o meca 

nismo girasse (pois assim o fazia para que a comida saísse de 

cada um de seus orifícios perifericos, um pedaço de cada vez), 

um estilete preso a esse fio produziria no quimógrafo um regi~ 

tro bastante diferente - uma curva de respostas acumuladas. 

Nessa ocasião, ficou claro para Skinner que nao era 

mais necessária a existência de uma pista. Relembrando o exp~ 

rimento de sua tese de doutorado (em que, para medir o ritmo de 

alimentação em função da passagem do tempo, se exigia do rato 

apenas a aprendizagem de uma resposta facilmente relacionada -a 

função de comer), considerou oportuno introduzir uma resposta 

mais arbitrária em relação à alimentação. Substituída a pista 

por uma caixa, Skinneraproveitou-se então da primeira coisa 

que encontrou à mão, uma barra ou alavanca horizontal, que foi 

instalada em um local onde o rato pudesse pressioná-la, obtendo 

consequentemente a comida. Diz Skinner que a introdução de tal_ 

exigência não alterou de nenhum modo as curvas de ingestão ante 

riormente obtidas. 

O quarto princípio informal da prática cientifica, se 
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gundo Skj,nner, :f;ez-se sentir j,ustamente em função da complica 

çãó introduzida que se descreveu no parágrafo anterior. Eis o 

principio: "os aparelhosãs Vezes'se quebram li (197, p. 121). O 

mecanismo de alimentação enguiçou, e assim produziu-se uma cur 

va de extinção. De inicio, Skinner tratou de consertar essa fa 

lha, mas depois acabou ocorrendo-lhe a idéia de desligar delibe 

radamente o mecanismo. O resultado constituiu um importanteepi 

sódio na história da análise experimental do comportamento. Va 

le a pena. c~gistrar a sensação de "heureca" como experimentada por 

Skinner: "Recordo-me mui to bem da excitação daquela primeira cur 

va de extinção completa. Por fim havia estabelecido contacto 

com Pavlov! Eis aqui uma curva não contaminada pelo processo fi 

siológico da ingestão. Tratava-se de uma mudança ordenada de 

vido simplesmente a uma especial contingência de reforçamento. 

Aquilo era comportamento puro!" (i97, p. 121-122). 

Para prevenir qualquer possível impressão negativa acer 

ca desse circunstanciado relato como meramente anedótico ou de 

uma trivialidade incompatível com a empresa' científica, cabe 

agora o retorno ao discurso "sério" de Skinner, a propósito ju~ 

tamente do papel da postura empirista no desenvolvimento da aná 

lise experimental do comportamento: 

Jamai~ me de6nontei com um pnoblema que 6o~~e 
além do pnoblema etenno de encontnan a oltdem'. 

mai~ 

Jam~ 

abondel um pnoblema atnave:~ da elabonaç.ão de uma hipõ 

~e~e. Jamai~ deduz~ ~eonema~ nem o~ ~ubmeti a pnova 
expeltlmental, Que eu halba, não tive um modelo pne 
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concebldo de compo~~amento, evldentemente nem nl~lol~ 

gi..co nem menta.,Li.J.:,t'a. e, c~elo eu, tampouco c..onc..ep.tu.al. 

[_, . .] Ve.6conte~~e qu.e eu. tJr..abalhava ~egundo a~upo~1. 

cio ba~ic..a de que no c..ompoJr..tamento Jr..e1.na a oJr..dem e 
que devla.de~c..obJr..Z~la; ma~ n~o ha que c..on6undiJr.. tal 

.6upo~lç~o c..om a hip5te~e da teoJr..ia dedutiva. Tamb~m 

ê ve~dade que Jr..eallzei uma c..eJr..ta ~elecào de nato~,não 

poJr.. ~ua peJr..t1.n~nc..ia c..om a teoJr..ia, ma~ .61.m apena~ po~ 

que .um nato a.pJr..e.óentava mai.ó oJr..dem que outJr..O. Se me 

lanc..e,2, ao planejam ento expeJr..imental fi 0,2, pUJr..am ente pa 

~a. c..ompleta~ ou a.mpliaJr.. alguma pJr..ova ji ob.óeJr..vada. 

(Skinner, 197, p. 124-125) 

Mesmo correndo o risco de simplificar as coisas além 

do nível pretendido neste trabalho, é difícil resistir à oportu 

nidade de antecipar-se aos comentários irônicos correntes, suge 

rindo que a análise experimental do comportamento emergiu na 

psicologia somente devido ã construção de um simples equipame~ 

to de laboratório -- a c..aixa de SkinneJr... Ou, de modo ainda mais 

propositalmente irônico -- que o percentual (quarenta por cento) 

da obra de Skinner que não trata do comport~mento humano con-

sistiu apenas nas coisas que aconteceram a sucessivos espécimes 

de inúmeras gerações de ratos e pombos no interior de caixas co 

mo aquela. E, não obstante, descontadas as pequenas ironias 

forçadas, essas observações são em sua essência absolutamente 

verdadeiras. Uma boa parte deste e do próximo capítul? desti 

na-se a justificá-las e avaliar suas implicações, comparando-as 

com outros procedimentos científicos. 
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~k~nner desprezou o método'hipotêtico-~edutivo,quando 

praticamente todos os demals psic610gos pesquisadores o emprega 

vamo Depoi.s de haver, como os demais behavioristas, prescindi 

do da "mente", recusou-se a substitui-la pelo sis~ema nervoso, 

com toda a sua inequivoca materialidade. Enquanto tantos ou 

tros se valiam dos recursos estatisticos para organizar seus nu 

merosos dados brutos individuais, Skinner trabalhava com apenas 

um sujeito ou com grupos minimos (quatro sujeitos) de cada vez. 

A que poderiam levar tais atitudes? Se a análise experimental 

do comportamento delas resultante chegou finalmente a aprese.!! 

tar uma validade cientifica, não teria sido devido exclusivamen 

te ã atuação do terceiro princípio informql de pesquisa enfati 

za'do por Skinner - "há pessoas com sorte"? Ou tratou-se de es 

colhas conscientemente a~sumidas? E quanto ã exclusão do compor 

tamento humano nesse programa de pesquisa, que tipo de psicolo 

gia se poderia esperar dai? 

De fato, corroborando o depoimento anterior de Keller 

(97, p. 194), tudo isso, ou melhor, a falta de tudo aquilo- me 

todologia dedutiva, referências neurológicas, procedimentos es 

tatisticos, o organismo humano - já"se manifestava. no primeiro 

livro de Skinner de forma explicita, assertiva e academicamente 

consequente. A seriedade de tais atitudes talvez possa ser 

bem ilustrada, por generalização, a partir das considerações que 

Skinner faz quase ao ~inal do livro acerca da não focalização 

das questões humanas, A escolha dessa ausência para a ilustra 

çao proposta, bem como o emprego para isso de uma transcrição 
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... . bastante extensa do texto em causa, justificam-se pela proprla 

. tematica do presente trabalho. As posturas skinnerianas em re 

lação ã testagem de hipóteses, ~ fisiologia e ã e~tatistica -nao 

deixadio entretanto, post~riormente, de ter sua consistência tam 

bém discutida. Assim, sobre a ausência da ocupação com o org~ 

nismo humano na obra de inauguração da análise experimental .do 

comportamento, diz. Skinner (182): 

o lei~o~ ~e~âno~ado que qua~e não ~uge~imo~ nenhuma 

ex~en~ão ao compo~~amen~o humano. r~~o não iigni6ica 
que e~pe~amo~ que ~e in~e~e~~e di~e~amen~e pelo com

po~~amen~o do ~a~o. A impo~~an~ia de uma ci~ncia do 
cQmpo~~amen~o de~iva em g~ande medida da po~~ibilida 

de de ~ua aplicação 6inal ao~ a~~un~o~ humano~. Ma~ 

con~~i;.~ui;. um ~ê~io e~~o, embo~a comum, pe~mi~i~ que 

.que~~oe~ de aplicação ültima.in6luam no de~envolvime~ 

to de uma c~~nc~a ~i~temâ~ica em ~eu~ p~imei~o~ e~~â 

9,(0.6, C~eio que ê ce~~o quea di~eção da p~e~en~e in 

ve.6~igação 6oide~e.~minada pela~ exig ~nciá~ do ~i.6~e 

ma [cien~16icoJ. Ce~~amen~e, . ~e~ia ~ido po~~Zvel ~u 

ge~i~ aplicaç5e~ ~o c~mpo~~amen~o humano, de uma 6o~ 

ma limi~ada, a cada pa~~o. T~~o ~e~ia con~~ibuZdo 

pO.6~ivelmen~e pa~a umalei~u~a mai~ amena, ma~ ~e~ia 

p~olo ngado ~ em ~azã.o alguma a ex~en~ ão do liv~o. Mém 
di.6~o, o lei~o~ a~en~o pode ~e~ ~ão capaz quan~o o 

p~õp~io au~o~ pa~a encon~~a~ aplicaçõe~. O liv~o nao 

~ep~e~en~a mai~ do que uma anâli~e expe~imen~al de 
uma amo~~~a ~ep~ e~ eri~a~iva do compo~~am ento . QualqUeJl. 
um e~~â no dl~ei;.~o de 6aze~ ex~~apolaçõe~. 

Se a..6 ex~apolaçõ'e.6 e~~ão ju~~l6icada~ não ~ e pode di 
ze~ no p~e4en~e momen~o, t pO.6~Zvel que haja p~op~i~ 
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da.de~ do compoJttamento hu.mano que Jte.que..tJtam um tipo 

di6eAe.nte de. tJtatame.nto. Mah -ihllO llÕ pode. ll~Jt ave.Jti 

su.a..do chtcunllc.Jteve.ndo o pJtoble.ma de. uma 60Jtma oJtde.na 

da.. e li e9U..L.ndo Oll pJto ced..tmento.6 ulluaill da ciê.nc-ia e.x.p! 

It.l.m e.nta.L Nã.o po d e.m o h a 6 -iJtmaJt n e.m n e.g aJt a d e.ll co nti 

nu...ê.dade e.ntJte. Oll ca.mpoll humana e. llubumai10 na me.dida 

em que nOllllo.6 conhe.c..tme.ntoll llobJte. amboll lle.jam t~o e.ll 

Ca.6ll0.6. Nã.o oblltante, lle. o autoJt de. um livJto de.llte. 

ti.po· e..6tã. autoJtizado a ave.ntuJtaJt publicame.nte. uma con 

jectuJta, p0.6ll0 d-ize.Jt que. a.ll anicall di6e.Jte.nçall que. e.ll 

peJto que .6e Jte.ve.le.m e.ntJte. o compoJttame.nto do Jtato e. 

do home.m (a paJtte. all enoJtme.ll di6e.Jte.nçall de. comple.x.-i

dade.l ll..ttuam-lle. 110 campo do compo·Jttame.nto ve.Jtba.t. 

(182, p. 456-457) 

Realmente, as extrapolações e os estudos .. . emplrlcos 

que Skinner haveria de realizar (assim como de inspirar) poste 

riormente acerca do comportamento hUmano acabaram por consti-

tuir a porçao maior de sua obra, tanto em termos quantitativos 

quanto de releváncia psicológica. Não obstante, os mais impo~ 

tantes conceitos e leis do seu sistema, que depois se mostra-

riam aplicáveis ã adequada consideração científica das questões 

humanas, emergiram já no decorrer da etapa histórica da análise 

experimental do comportamento aqui caracterizada como "as coi 

sas que aconteceram (ou que se fez acontecer) a ratos e pombos 

no interior da chamada caixa de Sk.-inne.Jt". Trata-se dos "quaren 

ta por cento" julgados por Skinner como o peculiar determinante 

da originalidade de seus escritos sobre o homem (Skinner, 229, 

p. 16), os quais, .i.pllo 6acto, tornam-se de' consideração impres-
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cindi.vel quando se pretende a,bordar as dimenções. ou implicações 

sociaÍ-s do behav;i:.ol?I,SIllO radical. 

Ser;i:.a entretanto oci,oso inventariá-los explicitamente 

no contexto da presente tese, por duas razões. Em primeiro lu 

gar, porque tais conceitos e leis -- comportamento e condiciona 

mento operantes, reforço positivo e negativo, efeitos da puni 

ç~o, extinç~o operantei controle por estlmulós discriminativos, 

esquemas de reforçamento, encadeamento e modelagem, reforçado

res primários, condicio~ados e generalizados, comportamento su 

persticioso, comportamento gÇ>vernado por regras, e assim por 

diante - encontram-se excelentemente apresentados e desenvolvi 

do,s em uma vasta bibliografia, seja aos níveis introdutório ou 

avançado, Dentre tais obras, destacam-se por seu pioneiro pro 

pósito de divulgaç~o do sistema skinneriano, referindo-o já in 
, " 

clusiye ao comportamento humano: Keller e Schoenfeld (94), 

Skinner (192), Keller (95), ~olland e Skinner (84).' E, dentre 

as mais recentes, por sua extrema representatividade, embora 

sob o previsível risco de algumas injustas omissoes, são ainda 

de menção obrigatória: Honig (87), Ferster, Culbertson e Boren 

(66), Whaley e Malott (259). Em segundo lugar, a maioria des 

ses conceitos e leis que se afiguraram relevantes para o prese~ 

tes'trabalho encontram-se explicados, de forma simples porém 

absolutamente fidedigna, no instrumento didático popular em 

anexo - a Ca.It.ti.,lha. de Co ntltac.o ntlto le. So c.i.al -- a ser submetido 

a, uma testagem empírica exploratôria de sua 'possível relevância 

social, Especificamente, tal material informativo básico sobre 
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aanal~se exper~ental do comportamento encontra-se sumariado 

. no Capl,tulo II -- "O Controle do Comportamento Humano" da 

Ca.fl.:tLlha.. 

Para encerrar essa fase do desenvolvimento histórico 

do behaviorismo radical~ parece portanto suficiente enfatizar o 

papel que o tipo de medida do comportamento como variável depe~ 

dente -- a taxa ou frequência de respostas -- empregado na pe~ 

quisa empírica bãsica desempenhou no estabelecimento dos referi 

dos conceitos e leis. Foi há pouco analisado historicamente o 

inteiro processo pelo qual Sk~nner acabou chegando ã construç~o 

da "sua caixa l1
, que passara a permitir a medida praticamente ex 

clusiva da taxa ou frequência de respostas como variável depeQ 

dente relacionável a diversos tipos de manipulação experimen

tal. Recorde-se aqui a excitação de Skinner ao observar a va 

riação (dilllinuição, no caso) dessa frequência face ã manipula

ção, inicialmente acidental, .de desligamento do mecanismo de li 

beração do alimento -- I1Era comportamento puro!11 -- uma lei es 

tritamente funcional da extinção operante. Embora o aparato ex 

perimental fosse bastante semelhante à .. caixa-problema l1 de 

Thorndike e, no final de contas, os respectivos princIpios ex 

plicativos (com a prima'zia cronológiça para Thorndike) -- le.i 

do e.6 e.1..:to e lLe.6 olLç.a.m e.n:to -- fossem praticamente idêntiCos, Skinner 

proporcionou um "algo a mais" no estudo do comportamento ao dar 

"algo a menos l1 ao seu rato, "Como Woodworth mais tarde assina

lou, Thorndike jamais investigara a extinção do comportamento na 

caixa-problema" (Skinner, 239, p. 116), Isto lhe permitiria fi 



48 

na.lmente ~pontp'r sua. diver9.ªnci.a. de interpretação em relação à 
. n 

( 

de Thorndi.ke : "o condici,onamento não era certamente a mera so 

I 
brevivência de uma resposta bem sucedida:: era um aumento na fre . J 
quênci.a do responder, [o. .• ]" (ibid.). · 

A própria noção de comportamento ·operante -- a inova 

çao conceitual maior da análise experimental do comportamento 

ê em si indisssociâvel de sua medida pela taxa de respostas. Já 

em Behavio~ 06 0~9ani~m~, Skinner insistia, contra a posição es 

trita dos psicólogos S-R, que era possível levar em consideração 

comportamentos que não pareciam ser provocados por nenhum ante 

cedente observado, assim como tratá':"los adequ.adamente dentro do 

marco de uma ciência descritiva do tipo que estava propondo. E 

a ferramenta metodológica que deveria possibilitar o estudo cien 

ti fico de tais comportamentos "~spontâneos" era precisamente a 

taxa de respostas. Nesse sentido, assim se manifestou Skinner 

(182) : 

Um o peJt.an;(;e ê uma pa~;(;e iden;(;,[6ic.ã.vel do c.o.mpo~;(;am e!!:, 

;(;0 da qual ~e pode dize~, nao que ~eja impo~~Zvel en 
c.on;(;~a~ um e~;(;lmulo que a p~ovoque (pode have~ um ~e~ 

ponden;(;e c.uja ~e~po~;(;a ;(;enha a me~ma ;(;opog~a6ial, ma~ 

.~im que, na~ o c.a~iõ·e~ em que ~ e o b~ e~va ~ ua o c.o~~ê.n

~la, nao ~e pode de;(;ec.;(;a~ ne~hum e~;(;Zmulo c.o~~elac.io

nado. E~;(;uda-~e c.omo um ac.on;(;ec.imen;(;o que apa~ec.e e! 
pon;(;aneamen;(;e c.om uma dada 6~equê.nc.ia. Nio ;(;em lei~ 

e~;(;ã.;(;ic.a~ c.ompa~ã.vei~ ã~ de um ~e~ponden;(;e, jã. que,-
em au~ênc.ia de um e~;(;Zmulo, o~ c.oneei;(;o~ de umb~al, 

la;(;ênc.ia, p8~~dehc.a~ga e a.~azao RIS c.a~ec.em de ~en 

;tido. Pelo c.on;(;~a~io, deve-he ~ec.a~~e~ ã Ó~equê.nc.ia 
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de QeQ~~êneia eom o obj~tivo de eótab~leee~ a no~ão 

de 6o~~a.. A 6o~~a de um op~~ant~ ~ p~opo~eional i 
4U4 6~equêneLa d~ oeo~~~neLa, ~ a~ l~L~ dLnamLea~ de~ 

e~evem a5 .mudan~ah na taxa de oeo~~~neLa qu~ ~ão p~~ 

duzida4 pela~ dive~~a~ ope~a~õe~ ~x~eutada~ ~ob~e o 
o~9anihmo. (182, p. 35-36) 

A importância do emprego da taxa de respostas para o 

inteiro corpo de conhecimentos da análise experimental do com

portamento, gradativamente construído através da pesquisa indu 

tiva informal, tem provavelmente sua melhor demonstração na vir 

tual IIdescoberta ll dos esquemas de reforçamento. Para poder'che 

gar a tal realização científica entretanto, Skinner mais uma 

vez se afastara da corrente principal das ~nvestigaç6es behavio 

ristas, que focalizavam de modo praticamente exclusivo o pro-

cesso de aprendizagem de novas respostas. A esse respeito, co 

menta Skinner (239): liA taxa [de respostas] provou ser uma medi: 

da particularmente útil quando eu me voltei da aquisição do com 

portamento para a sua manutenção, no estudo. dos esquemas de re' 

forçamento ll Cp. 116}. 

De fato, o potencial heurístico desse campo específi: 

co de investigação, já explorado em boa parte por Ferster e 

Skinner (65), tem sua impressionante ordem de grandeza ilustra 

da pela simples observação de Skinner (201) de que IIquando um 

determinado esquema de reforçamento teve um primeiro efeito, a 

atuação que provoca se converte em parte importante da ~rópriaJ 

'situação experimental ll
, e assim IItal atuação em combinação com 
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o. esquema, dispõe certas condições [emergentes] prováveis no mo 

mento do reforçamento" Cp. 146) .. 

Outra sensivel diferença apresentada pela análise ex 

perimental do comportamento em relação às demais abordage.ns psi 

cOlógicas, ainda como consequência da ênfase sobre a taxa de 

respostas como variável dependente, é a sua ocupaçao apenas se 

cundária com a topografia das respostas. Isto nada mais signi 

fica do que uma opção consistentemente mantida em prol da análi 

se funcional básica, e em detrimento da catalogação e articula 

çao estruturais, quando não meramente superestruturais. Em um 

dos últimos depoimentos 'de sua carreira, de caráter retrospecti 

vo, Skinner (239) reafirma convictamente essa preferência: "Teo 

ricamente, [a taxa de respostas] era import,ante porque era rele 

vante para a questão central: qua~é a probabilidade de que um 

organismo se engaje em uma forma particular de comportamento em 

um determinado momento?" (p. 116). 

A passagem da noçao objetiva de taxa ou frequência de 

-~espostas àquela mais conjecturaI de "probabilidade de respos

ta", ou seja, da mensuração direta de eventos reincidentes ã 

preà,ição de uma única' instância momentânea de resposta, parece 

constituir um dos sutis indicios de uma correspondente passagem 

da ciência skinneriana empírica do comportamento ã especulação 

filosófica do behaviorismo radical. De fato, é sempre sutil es 

sa passagem da ciência ã filosofia que a justifica, dos fatos, 

-conceitos e leis a princIpios ou suposiç6es genéricas que lhes 

sirvam de fundamento. Não se tem portanto, nestre trabalho, a 
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pretensão. de estabelecer exatas linhas demarcatórias entre um 

.e outro de tais empreendimentos intelectuais. Preferir-se-ã, 

ao invés, tratar na próxima e Ultima seção do presente capítu 

lo das restrições opostas·por Skinner a determinados método,téc 

nica e explicação reducionista, que, conquanto constituam algo 

como uma caracterização epistemológica "por exclusão" do beha 

viorismo radical, não chegam a dar conta dessa filosofia em 

seus aspectos ou proposições afirmativas. 

Antes, entretanto, de passar aos sucessivos "entreve 
. , 

ros acadêmicos" que deverão caracterizar não só a próxima seçao 

mas também o capítulo seguinte, convém deixar registradas .a 

tranquilidade e confiança com que em 1966, e portanto sob um su 

ficiente distanciamento histórico em relação aos períodos mais 
. . 

críticos da constituição da anãlis~ experimental do comportamen 

to, Skinner (2l3) aprecia tal empresa científica: 

Ve modo ge~al, a anãl~~e expen~mental do compo~tamen 

to tambem. ~ e ca~ac.te~.{;za po~ uma t~tude acalmad.a em 

4elaçio ao a~nda nio expl~cado ou a~nda nio anal~~a 

do. f~equentemente ~e a c~Zt~ca d~zendo que'a anãl~ 

~e i hupe~~~mpl~6icada, que ~gno~a 6ato~ ~mpo~tante~, 

que uma~ pouca~ exceç;e~ 5bv~a~ demon~t~am que ~ua~ 

60~mulaç;e~ nio podem ~e~ adequada~, etc. Uma ~eaçao 
comp~een~Zvel ~e~~a ~nc~ementa~ o~ 6ato~ e p~~ncZp~o~ 
d~~ponZve~~ em um e~'60~ço pa~a aba~ca~ ma~~ te~~eno, 

ma~ o plano ge~alde ~nve~t~9açio ~uge~e out~a mudan 
ça. [ ... ], uma cu~va' ~uave que mo~t~e uma mudança na 

p~obab~l~dade de uma ~e~po~ta como uma 6unçio de uma 

va~ãvel cont~lada e: um 6ato ~egu~o, e nao ex~~te 
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nenhuma 'nece~~ldade de ~e p~eocupa~ com e~te quando 

. bU.6camo& out~o~~ 0.5 de.5cui.do.5 e exceçoe~ ~e~~.d..lta.-

~ã:o con6o~me t~al1éiCO/Ul.a o tempo,. E~ta. mu.da.nça. e~tã. 

apoi.ada. pela hi..s.tóJÚa dali p~.(mé.i~a<5 c~Zticaf., a Beha 

vi.o~ o60~gal1i~m<5. Foi dito que o texto nio t~a.tava. 

do.5 o~ga.l1i<5mo<5 ma.~ a.pena.f., do ~ato, e lncluf.,lve f.,omel1 
t.e de um pequel10 g~upo de ~a.tO<5. [ ..• ] Somente f., e ut-i.. 

lLzou comida e ã.gua. como ~e6o~ça.do~ef." ef.,ta.ndo nota. .. 
velmente au~e'nte<5 Of., ~e6o~çado~ef., uf.,ociaif.,". [ ••• ] 
Ef.,ta.<5 c~Ztlca<5 6o~am contef.,tadaf., f.,em ef.,6o~ço f.,lmplef., 

mente como pa~t~ do de~envolvlmento no~mal da. a.nã.ll 

~e. [ •.• ] Uma. obf.,e~vaçio 6lnal. Aqudu Que f.,e ocupam 
da a.nã.ll~e expe~-i..menta.l do compo~ta.mento em ge~al ef., 
t.io con<5ci.entef., de <5eu'entuf.,ia.f.,mo. Blxenf.,t-i..n e 
a.t~lbulu o otlml~mo injuf.,ti6icã.vel em todaf., a.f., 

[18J 

c-i..a.~ do compo~ta.mento ã. pOf.,içio 'meto dolá g-i..ca. af., f., um-i..da. 
pelo~ a.na.ll~taf., expe~imentalf.,. Ta.lvez lf.,to f.,eja. f.,U 

pi~e~t-i..ma~ ~ua. in6lu[ncia ma.<5, de qualque~ modo, a.f.,f.,~ 

na.la a cau~a Lnco~~eta. Bixen~tine f.,uge~e que o oti 

mi.~mo ~ef.,ulta. da llbe~açio da an<5i.edade que ê p~oduz~ 
da pela con~t~uçio de uma. teo~-i..a. Ex-i..f.,te uma expl-i..cE; 
ção malf., óbvia: a. anâ.l-i..f.,e 6unciona be.m. (213, p. 82-84) 
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" 
1.4 - Da análise experimental do comportamento ao que o behavio 

risIlloradicalnão é 

A trajetôria acadêmica da psicologia skinneriana ao 

níve1·de ciência empírica, bem como posteriormente ao nível de 

"filosofia dessa ciência", esteve desde o início caracterizada 

pela rejeição do reducionismo fisiológico, do emprego de técni 

cas estatísticas e, talvez o mais polêmico, do método hipotéti 

co-dedutivo. Como. já foi assinalado, estas são caracterlsticas 

"negativas", no sentido de que informam apenas sobre o que o 

sistema de Skinher não é, especialmente em contraste com as 

demais abordagens behavioristas. Acredita-se que a justifica 

ção dessas posturas restritivas seja capaz de aplainar grand~ 

mente o caminho para a consideração das dimens6es positivamente 

constitutivas do sistema em si. As'preocupaç6es de Skinner com 

o "organismo intacto" e com o "organismo único" remontam às pri 

meiras influências mode1adoras de seu comportamento científico, 

ou seja, respectivamente, a Loeb/Crozier e a Pavlov. Tais preo 

cupaçoes foram quase simultâneas em sua gênese, e tornadas inse 

paráveis já nos primeiros investimentos científicos de Skinner. 

Suas justificativas devem, não obstante, para maior clareza dos 

argumentos envolvidos, apresentar-se sob a forma de discursos 

independentes. 

Já em 1938, Skinner dedicava um dos últimos capítulos 

de seu primeiro livro ã discussão das relações entre o organi~ 

mo como um todo e o sistema nervoso, focalizando basicamente a 
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inadequação. das formulações hipotéticas de carát~r neurológico 

para a explicação do comportamento. Uma resenha dos principais 

argumentos aí desenvolvidos é certamente obrigatória para· os 

presentes propósitos~ As~im, o referido capítulo· se inicia bem 

ao estilo direto e assertivo de Skinner: 

Se. o ie.-i-:toJt ace.-i-:tou a 6OJLIllulação do compoJt:tame.11:to pJt!!. 

po~:tano capZ:tulo 1 ~e.m de.ma~-i-ad~~ Jte.~e.Jtva~, e. ~e. 60-i
capaz de. de.~caJt:taJt pon:to~ de. v-i-~:ta alhe.-i-o~ ~u~c-i-:tado~ 

poJt ou:tJta~ 6oJtmulaçõe.~ com que. e.~:tã 6am-i-l-i-aJtizado,não 

~e.n:t-i-u óal:taJtne.nhuma me.nção ao ~-i-~:te.ma ne.Jtvo~o, na~ 

pãg-i-na~ pJte.ce.den:te.~. Ao con~-i-de.JtaJt o compoJt:tame.n:to 

como um dado c-i-e.n:tZnico pOJt d-i-Jte.-i-:to pJtôpJt-i-o, e. ao pJt!!. 

ce.de.Jt ao ~e.u. e.xame. com a~ pJta:tica~ c-i-e.n:tZn-i-ca~ e.~:tabe. 

le.cida~2 na:tuJtalmen:te. não ~e e.~pe.Jta e.ncon:tJtaJt ne.uJto
n-i-o~2 ~-i-nap~e.~ ou algum ou:tJto a~pe.c:to da e.conom-i-a ~n 

:te.Jtna do oJtgan-i-.~mo. A~ e.n:t-i-dade.~ de.~~e. :t-i-po ~e. e.nco!!: 

:tJtam ~i:tuada~ noJta d~ ca~po do compoJt:tame.nto, :tal co 
. mo ve.m aqui de.ó-i-n-i-do. (182, p. 432) 

E, ante a possível perguna de' por que então teria ele escrito 

um capítulo inteiro sobre a questão nesse seu livro, S~inner 

prossegue: "Se não fosse pelo peso da tradição em sentido con-. 

trário, não haveria necessidade de mencionar o sistema nervoso 

nesse ponto; mas raramente se oferece uma análise do comporta 

mento sem alguma referência aos fatos' e teorias neurológicas re 

lacionados com o mesmo" (ib-i-d.). 

~, pois -- e nao ape~as com relação ao reducionismo 

fisiológico -- pela mera circunstância da pr·ioridade cronológ! 

ca de outros tipos de abordagens, que Skinner se vê frequente-



55 

mente compelido a justificar .seus pr6prios procedimentos. De 

fato I fazendo-se aqui um parênteses, ê também por isso que muitos 

dos escritos de Skinner e de seus seguidores tomam a aparencia 

de agressivos ataques ou, .ao contrário, de tímidas defesas, se 

gundo o estilo de cada um, o clima institucional e a natureza 

do· público a que se destina. Nesse sentido, não se tem a pr~ 

tensão de que a presente tese haja ficado imune à influência de 

tal complexo de determinações sócio-histórico-acadêmicas, embo 

ra o autor .tenha se esforçado bastante por lhes escapar. 

Quanto aos ataques específicos de ·Skinner em relação 

à "neurologização" do çomportamento, faz ele em primeiro lugar 

a denúncia da concepção primitiva, embora persistente, segundo 

a quál os fenômenos do comportamento seriam essencialmente cao 

ticos, mas poderiam ser reduzidos .- e assim adquirir alguma e~ 

pécie .de ordem - a um sistema interno fundamentalmente determi 

nado. A esse respeito, comenta Skinner(182): 

E~ta e a concepç~o.que·mai~ natu~almente ~e ap~e~enta 

como uma alte~nativa mate~iali~ta a uma concepç~o p~~. 
quica ou mentali~ta do compo~tamento. [ ... ] O a~gumen 

to ~epou~ a, hi~to~icamente '( e depende lo gicamente I, 
na demon~t~aç~o de que o~ 6enômeno~ neu~olõgico~, ~n 

t~in~ecamente, podem ~e~ melho~ ~ubmetido~ a lei~ do 

que o compo~tamento. (182, p. 432-433) 

Em sua contra-argumentação, Skinner admite que a "ciência da 

neurologia alcançou um grau dê rigor experimental muito antes 

da ciência do comportamento" mas que "agora é possível aplicar 
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técnicas científicas ao comportamento de um organismo represen 

tativo, de tal forma que o comportamento aparece tão submetido 

a leis quanto o sistema nervoso" (ibid.). 

Associado estreitamente a esse viés substancialista 

do materialismo encontr~-se ainda "a pretensão de que a neurol~ 

gia oferece uma descrição ma~~ ~~mpfe~ dos fatos do comportame~ 

to" (Skinner, 182, p. 439), à qual Skinner responde nos segui~ 

tes termos: 

A ei~neia do eompo~tamento natu~afmente a~pina ~ ~edu 

ç~o de p~oee~~o~ apa~entemente dive~~o~ a fei~ ~im

plef.. No pne~ente momento, não ~ei de nenhuma .6impli . . 

6ieação doeompontamento que ~e po~~a atnibuin a um 
6ato neu~olõgieo. Vai-~ e fog~ando eada vez uma maio~ 

f.impfieidade, m.af. .. Lóto g~aça~ a um tnatamento .6i.6temã. 

tieo do eompo~tamento a ~eu p~õp~io nIvel. (182, 

p. 440) 

E, ainda, em um tom mais assertivo do que defensivo, nas seguin 

tes passagens: 

Uma de6inição do~ te~mof. de uma ei~neia do eompo~ta

menta em f.eu p~õp~io nIvef ·oóeneee a tnemenda vanta 

gem de mante~ o invef.tigado~ eonf.eiente do que ~abe 

e do que não f.abe. O Uf.O de tenmo~ eom ~e6en~neia~ 

neu~olõgiea~ quando a~ ob~envaç~ef. em que f.e baf.eiam 
f. ão eompo~tamentai~ induz a en~o. [. .. ] Um ~ egundo 
a~gumento pa~a manten a lndependlneia da ei~neia do 

eompontamento e que então ela ~e v~ llvne de in6lu~n . . --
eiaf. nef.tnltivaf. de.6neeef.é. á.niaé. . '0 eompontarnento, eo 

mo já. di~é.e, e mu~to malé. óaellmente obé.envâ.vel eomo 
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" 
objeto de ef.tudo do ·que o l:>Lstema neJz.vo~o e c.onl:>t'[tui 

um eJz.Jz.o 'vinc.ulaJz. uma uma c.,[e.nc.ia c.om al:> d,[n,[c.uldadel:> 

(Skinner, 182, p, 441-442) 

As diversas restrições de Skinner ao reducionismo fi 

sio1ógico resenhadas até o momento podem ser singularmente i1u~ 

tradas no próprio comportamento cientifico de um de seus eminen 

tes iniciadores no estudo do comportamento, Pav10v. O subtítu 

10 do livro de Pav10v, CondLtioned Jz.e6lexel:>, era "um estudo da 

atividade fisiológica do córtex cerebral", ·indicando assim que 

os fatos coroportamentais que ele investigara experimentalmente 

eram representados como fatos referidos ao sistema nervoso. Co 

mo aponta Skinner (211), "provavelmente Pav10v tomou esta postu 

ra como produto do materialismo do século XIX" (p. 663). E, 

posteriormente, uma outra forma dé materialismo, introduzida no 

meio sócio-acadêmico russo pela revolução soviética, teria con 

tribuído para a manutenção de uma tal postura substancia1ista 

por parte de ·Pav10v e de seus sucessores. Dizendo de ·outra for 

ma, com Skinner (211): 

. t ,[ndubitável que o l:>,[l:>tema neJz.vOl:>O é mateJz.,[al; qua~ 

do l:>e dec.omp~e, c.he,[Jz.a mal, podeJz.-l:>e-,[a daJz. melhoJz. 

pJz.ova? O c.ompoJz.tamento, ao c.ontJz.ãJz.,[o, é evanel:>c.ente. 
FalaJz. dele l:>em c.itaJz. o ~il:>tema neJz.vOl:>O, naz alguém 
c.oJz.Jz.eJz. o Jz.il:>c.o de que o c.hamem de ideal,[l:>ta. . Nio 
houve nunc.a uma c.i~nc.La Jz.Ul:>l:>a do c.ompoJz.tamento Jz.eal 

mente autônoma. (211, p. 663) 

Além disso, Pav10v nunca chegou a ver tal atividade fisiológica 
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do córtex cerebral, ou seja t não sao citadas em seu livro obser 

vaçoes diretas do córtex, limitando-se si~plesmente a estudar 
_ i _ _ 

aquilo que tomou, por uma especie de teo~izaçao neurologica, co 

mo constituindo produtos da atividade cerebral. De fato, os da 
"'-

dos obtidos por Pavlov eram provenientes de cães razoavelmente 

intactos, sem qualquer investigação direta do que estaria ocor 

rendo concomitantemente em seus sistemas nervosos individuais. 

Não convém arriscar deixar aqui inadvertidamente sug~ 

rida a impressão de que a única preocupação de Skinner, ao ar

remeter contra a redução fisiológica, fosse a de assegurar a fa 

cilidade de seu trabalho e a simplicidade de suas formulações. 

Essa preocupação realmente sempre existiu, mas não desacompanha 

da de uma c'oncernência com a unidade da ciência como um todo. 

Mesmo em uma ocasião tão remota quanto a da publicação de seu 

primeiro livro, Skinner faz questão de deixar tal atitude pa-

tente: 

Nio p~e~endo Igno~a~ o avanço que ~upoe pa~a a unI6I 

eaçio do conheclmen~o o 6a~o de que o~ ~e~mo~ a um nl 

vel de anâ.ll~e ~ejam de6lnIdo~ ("expllcado~"J a ou~~o 
nIvelo Em ú.l.~lma In~~â.ncIa pode-~ e log~a~ uma ~Zn~!!:. 

l> e da~ lell> do compo~~amen~o e do ~I~~ema ne~vo~ o, em 
bo~a a ~eduç~o a ~e~mo~ In6e~lo~e~, ce~~amente, 

~e dete~ã ao nZvel da neu~ologla. A de~c~lção 

v1.~â. dada em te~mo.6 da.6 unidade.6 6Z.6lca~ 

-nao 

ma.6 que naquele momento e.6tejam em 'voga. Até que po~ 
~o te~â. impo~tâ.ncia um ava~ço de.6.6e ~ipo depende~ã da 
eoncepça.o da ciêncIa como to~alidade que cada. um tenha. 
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Um doft 061 e..ti.VOlJ da c. i. ên c. i. a ê li e.gu.Jz.ame.n.te. a 60~mula

ç.ão de. .todo o c.o nhe.c.i.me.l1.to e.m uma "li.ngua.g em" úni.c.a. 

Out~o ê a p~edi.ç.~o e o c.on.t~ole del1t~o de um .c.ampo 

ÚI1~c.o. O que elJ.tou de6e.nde.ndo aqu~ ê a. vantagem que 

.se pode. ob.te~ do elJtudo ~~go~o~o de um c.ampo dent~o 

de ~e.Ull limi.tell. 

o c.ul.tivo in.tel1lJo de. um lJO c.ampo deve ~en ~ec.omel1dado 
nao apena~ em ~eu p~õp~i.o bel1e6Zc.io, ma.~ também em 
p~ovei.to de um p~ogne~~o ma~~ nápido em di.neç.ão a uma 
fjZn.te~e. úl.tima. Longe de. e~to~van a neunologia, uma 

c.i.~nc.ia. indepel1den.te do c.ompontamel1.to .tem mui..to o que 

lhe 06e~ec.en. (182, p. 443) 

A passagem que acaba de ser transcrita é extremamente esclarece 

dora do espaço cientIfico que Skinner começara a criar. Admite 

o reducionismo em si, bem como a possível unificação da ciên-

ciai mas ao mesmo tempo faz notar que é inviável estabelecer no 

momento até que nível deverá ou·pocierá prosseguir tal processo 

de redução, além do que simplesmente deixa também em aberto a 

própria concepção filosófica da unidade· da empresa científica 

como um todo. Poder-se-ia, "Conctusivamente, dizer que desde o 

princípio Skinner conhecia o seu lugar, ou tinha consciência de· 

seus rumos, sem manter uma excessiva 'preocupação com o que se 

desenvolvia ao seu lado, ou mesmo à sua frente, tanto em ter 

mos.filosóficos quanto científicos. Sua ciência do comportamen 

to deveria prosseguir de maneira efetivamente aut6noma, pois 

era dessa autonomia que Skinn~r sabia dependerem o seu sucesso 
. 

interno -- predição e controle do comportamento e a maior ou 

menor importância de sua participação no quadro histórico geral 

do conhecimento humano. 
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Desde 1938 até os dias de hoje, parece que os rumos 

traçados por Skinner nao se perderam, embora o seu lugar tenha 

se ampliado grandemente. ~ hoje um fato que a psicofisiologia 

tem na situação experimental operante uma de suas principais t~ 

ticas auxiliares de investigação. E a própria ciência do com-

portamento parece ter evoluido para uma filosofia do comporta-

mento, a partir de uma sólida base indutiva construída ao longo 

de quase meio século. A ampliação do espaço não arredou entre 

tanto a análise experimental do comportamento de seu próprio lu 

gar natural, ou melhor dizendo, peculiarmente naturalista. Em 

uma palestra proferida em 1973, Skinner (233) assevera isso:"Eu 

devo começar dizendo o que eu tomo como uma ciência do comporta 

mento. Ela é, eu assumo, parte da biologia. O organismo que 

se comporta é o organismo que respira, 'digere, concebe, gesta, 

e assim por diante" (p. 69). Admite nessa mesma ocasião, como 

em inúmeras outras anteriores., que o comportamento desse org~ 

nismo deverá finalmente ser descrito e ex?licado pela anatomia 

e pela fisiologia. Mas ressalva qu~ isso ainda está longe de 

ser alcançado, apesar dos progressos verificados nessas disci 

plinas" desde que emitira pela primeira vez (1938) tal julgame~ 

to; e, portanto, suas próprias palav~as vêm a se repetir nesse 

intervalo de mais de trinta anos: 

AI:J!j),m~ não ne.c.e.hhLtamoh de. um Jc.e.la:tôll.io e.xplIc.i:to da 

ana:tomia e. da 6i!Jio.logLa quan:to ã do:taç.ao ge.nê:tic.a PE: 
Jc.a de.hc.Jc.e.ve.1l. o c.ompoll.:tame.n:to, ou Oh pIl.OC.e.h.60h c.ompo!!: 

:tame.n:taih, c.all.ac.:te.Il.Z!J:tic.a.!J de. uma e.hpêc.ie., [ ••• ] Ne.m 



61 

pJLe.c.i..f!a.mOf! c.onf!i.de.JLa.Ji a. a.na.tomi.a. e. a. 6i.~i.ologi.a. palZ.a. 
, . 

ve.1Z. c.omo Q c.ompoJLtame.nto do i.11di.vZduo ê. modi.6i.c.ado p~ 

la. e.xpo&i.çRo a. c.onti.ng~nc.i.a.~ de. 1Z.e.6oJLçarne.nto dUlZ.ante., 

~ua. vida. e. c.omo, e.m JLe.~ultado di.6~o, ele ~e c.ornpolZ.ta. 

de urna. da.da. ma.ne.iJLa. em urna dada oc.a.6i.ão. (Skinner, 

233} p. 69} 

De fato, as proposições skinnerianas em defesa de uma 

ciência empírica do comportamento que se mantenha inteiramente 

autônoma em relação à fisiologia são tão consistentes que' poucas 

restrições serias lhe têm sido endereçadas. Criticas, como as 

formuladas por Natsoulas (136) e por Pribram (148), mais do que 

denunciar falhas no sistema em si, apontam para uma espécie de 

"desejabilidade" de que o behaviorismo de Skinner incorpore alg~ 

mas perspectivas neuro16gicas. Natsoulas (136), por exemplo, 

conclui em seu artigo que uma revisãó da perspectiva behavioris 

ta radical acerca dos conteúdos conscientes, que acolhesse a im 

plicação da capacidade humana de tomar conhecimento de ocorren-

cias no cérebro, não teria que rejeitar a filosofia e propósitos 

científicos do behaviorismo radical. Pribram (148), oor seu tur 

no, que trabalhou por cerca de dez anos em pesquisas sobre o con 

dicionamento operante, assim se manifesta: 

Em vi.6ta. do 6a.to de que 'me.u plZ.ÔplZ.i.o e.mpenho de i.l1ve~.ti:. 

ga.çã.o 60c.aLíza. o~ e~tudo~ ~obJLe c.ê.lZ.eblZ.o e c.ompolZ.tame!! 

to, o que eu tenho a. di.zeJL ~oblZ.e a. lZ.ela.çã.o entlZ.e. a. p~i. 

c.ologi..a. e a. 61.6.i.ologi.a. pode vi.1Z. c.omo uma. ~UlZ.plZ.~a.. Ve. 

modo gelZ.a.l, e.u ~d~~o~do c.om a.~ plZ.~nc.i.pai.6 plZ.opo~i.ç~e~ 

de. Sk1.nneJL: [ ••• ] Mi.nha. po~i.çã.o, entlZ.e.tanto, ê que 
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ex.i...At e um a. c.o nl>,.i..d e.lLãv el. l> up elLpo l> .i.ção en:t1L e el> l> el> u n..t 

velL~Ol> e que, pa.lLa. óa.zelL jUl>t.i.ça. ã l>upelLpol>.i.ção, ta.nto 

Ol> da.dOl> neulLol.;g.i.c.o~ (6.i.l>iol.5gic.0l>J qua.nto Ol> çompo~ 

ta.menta..i.l> l>ão nec.el>l>dlL,[Ol>. (148, p. 103) 

Um autor que tece crIticas bastante severas é Aronson (5); porém, 

apesar de seu aparentemente sofisticado referencial neurofisiolQ 

gico/matemático-probabilistico, não se lhe pode conceder qual 

quer seriedade critica, visto que seu questionamento parte da 

extremament~ equivocada consideração de que o behaviorismo ra 

dica 1 tem corno um pressuposto fundamental a existência de cone 

xões neurológicas entre estimulo e resposta tão diretas que tor 

nam supérfluos os estadOs internos. 

Apesar de já se 'encontrar um 1;anto extensa a presente 

consideração da consistência da postura skinneriana em sua rela 

çao com as demais disciplinas biológicas" torna-se forçoso, por 

sua atualidade e implicações, mencionar á carga desde há algum 

tempo desencadeada contra esse sistema behaviorista por 

dos etólogos ou biólogos do comportamento. Tal processo 

, parte 

histó' 

rico de confronto é, na verdade, longo e complexo; mas, para os 

propósit~s atuais, poder-se-á resumi-lo sem lhe retirar a impor 

tância. A etologia tem em comum com o behaviorismo skinneriano, 

ou pelo menos o tinha originalmente, a ocupaçao com o organismo 

intacto e com seus processos comportamentais. A origem européia 

dessa biologia, embora gestad~ e concebida ma~s ou menos â mesma 

época que a análise experimental do comportamento, fez com que 

suas familiarizações mútuas só viessem a ocorrer por volta de 
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1950. O pri.meiro e inevitâvel choque deveu-se à diferença entre 

sua~ respectivas abordagens metodo18gicas. Os etólogos ,enfatiz~ 

varo ao extremo, quando comparados com os biólogos de formação' 

mais tradicional, a observaçao naturalista. E isto em relação 

ao mesmo objeto eleito pelo behaviorismo -- o comportamento ani 

mal, e posteriormente também o comportamento humano. A critica 

etológica veio 'a focalizar basicamente o suposto caráter artifi 

cial das observações experimentais de laboratório realizadas pe 

los behavioristasi as quais, dizia o argumento, não levavam em 

consideração o repertório natural, inata ou ' quase-inatamente de 

terminado, de comportamentos das diferentes espécies. E, d~ fa 

to, em resultado de suas apuradas técnicas observacionais do 

comportamento animal como apresentado nos habitat~ naturais de 

muitas espécies, foi-lhes possível descobrir, também por urna es 

tratégia indutiva, diversas relações'funcionais específicas en 

tre os organismos e seus ambientes. Trata-se aí de realizações 

inegáveis, surpreendentes mesmo para os behavioristas skinneria 

nos, que de modo geral não as contestaram enquanto fatos empir! 

camente demonstrados que eram. 

Os problemas ,começaram a se fazer mais sérios quando 

os etólogos passaram a reivindicar corno inatos, ou corno produtos 

de primeiras experiências ambientais, diversas pautas de compoE, 

tamento que os behavioristas em geral consideravam como'condicio 

nadas em função dos paradigmas teórico-experimentais que porveg 

tura esposassem. A rigor, segundo Hebb (81), devido ao fato de 

que cada grupo concentrara seus estudos sobre diferentes faixas 
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, 
da escala biolôgica, ambos deveriam ter parte da razao. Hebb 

chegara mesmo a sugerir que a disputa estava jã em vias de solu 

ção, ao tecer o seguinte comentãrio conciliador: 

o etologi~ta ê, po~tanto, um cienti~ta compo~tamental 

com t~einamento em zoologia, nem ~emp~e tão bem in6o~ 

mado ~ob~e a ap~endizagem no~ mamZ6e~o~ c.omo pode~ia 

hei!. -. ou o pl>icõlogo de an.imaih ê um etõlogo que nao 

habe hemp~e tanto hob~e pál>~a~o~ e abelha~, e ~ob~e 

c.iência b.iolõg.ic.a em ge~al c.omo deve~ia. Ma~ há mai~ 

c.oil>a~ a c.onhec.e~ ne~~e c.ampo do que um homem po~~a do 

m.ina~, e hoje em dia há uma c.olabo~ação 6eliz ent~e e~ 

hal> duah c.iênc.ia,6, uma complementando o t~abalho da 

outlta. (81, p. 7) 

Mas o final feliz de Hebb era tão somente idealizado, 

ou então válido apenas para.eleque passara a transitar tranqui 

lamente nos dois campos. Pelo menos três conhecidas polêmicas 

merecem ser aqui lembradas, para que a qúestão não seja ilusori~ 

mente dada por encerrada. Por exemplo, Chomsky (37), em sua pe~ 

soalmente violenta e cientificamente frágil arremetida (apud: 

MacCorquodale, 115j Richelle, 155jSá, 165) contra o trabalho de 

Skinner sobre o comportamento verbal, chegou a valer.-se da noção 

etológica de imp~inting, sugerindo su~ extrapolação para susten 

tar à plausibilidade de hipotéticos mecanismos inatos de aquis! 

çao da linguagem. Por seu turno, Keller Breland (um dos primei 

ros e mais entusiasmados colabol;adores de Skinner, que depois 

abandonara a psicologia para se dedicar profissionalmente ao 

treinamento de animais) escreve em 1961, juntamente com sua es 
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, 
posa (também ex-colaboradora. de Skinner), um artigo irônica e 

deslealmente intitulado The mi4behav~o~ 06 0~9an~4m~ (25). Nes 

se artigo, eles demonstravam o fracasso dos métodos operantes 

na modelagem de diversas .respostas que contrariavam supostas 

tendências inatas de seus animais, as quais eram conhecidas c~ 

mo "comportamentos específicos das espécies". Bem mais tarde, 

Skinner (2l5) respondeu que,â diferença do que sugeriam os 

Brelands, "nenhum estudioso respeitável do·comportamento ani 

mal jamais. assumiu a postura de que 'o animal chega ao labora 

tório como uma virtual tãóuta ~a~a, de que as diferenças entre 

as espécies .são insignificantes e de que todas as respostas 

sao quase igualm~nte~ondicionáveisante todos os estImulos'." 

Cp .. 16l}. Finalmente, esse mesmo coment~rio poderia valer com 

relação à demonstração experimental proporcionada por Garcia e 

Koelling (70) acerca da nã6 arbitrariedade dos indícios (ou es 
. 

timulos discriminativos) no controle do comportamen~o de evita 

ção relacionado à alimentação. Não obstante, além de que tal 

restrição era mais diretamente endereçada à formulação hulliana 

da aprendizagem, Skinner (229) admitiu que esse fenômeno da 

"memória do estômago" poderia sim constituir por seu enorme 

valor de sobrevivência para a espécie -- uma exceção à regra 

de que o reforço (ou a punição) deve'seguir-se imediatamente 

ao comportamento para que o efeito discriminativo possa de fa 

to se produzir~ 

De qualquer forma, embora a polêmica tenda a pross~ 

guir {e. g., Prado, 146, l47}, tanto mais com a entrada em ce 

na da ~oc.~ob~otog~a {Wilson, 263; para uma visão panorâmica de 
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, 
tal discipli.na) abrindo novas. ;t;rentes de disputa com a psicolo 

gia, a sociologia e a pr5pr1a etologia, Skinner nao parece se 

sentir grandemente afetado pela questão. Com a segurança que o 

caracteriza, e com a consistência de que soube prover o seu sis 

tema, ele foi simplesmente capaz de assimilar os novos dados, e 

não· apenas admitindo-os como exceções (como no caso da "memória 

do estômago"). Tendo estabelecido, desde hã muito tempo, uma 

analogia entre as contingências de reforçamento que operam duran 

te a vida do indivíduo e.as contingências de sobrevivência que 

determinam a evolução das espécies, Skinner (215) delineia de 

forma bastante convincente suas respectivas fronteiras e comole - -
xas interrelações, assim como denuncia a existência de semelhan 

ças meramente ilusórias. Além disso, em outra parte (Skinner, 

234), ele faz uma contribuição mais positiva ao especular, com 

base nas mudanças geológicas gradativas pelas quais teria pas-

sado a Terra, sobre a possibilidade de modelagem do .comportameg 

to filogenético ao longo de sucessivas gerações de certas 
~ 

esp~ 

cies. 

Para concluir esta ocupaçao com as ciências biológicas 

em seus avanços e desdobramentos, cumpre transcrever. dois 

mais recentes depoimentos de Skinner, que podem assim ser 

dos como suas posições definitivas. O primeiro, em relação 

dos 

toma 

~ 

as 

formulações e procedimentos fragmentadores do organismo (anato 

mia e fisiologia), é uma inequívoca reafirmação de sua postura 

original: 

Minha te~e 60i uma e~pêcia de decla~ação de independên 
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c.i.a. em Jt.e.laç.ão ao lli.~te.ma nvtVo~o, e. e.u lte.a6i/Lme.i a P.C!. 

ld:ç.ao em TheBehaviok ·060Jtga"ni:J.imJ.i. Ela não ê, e.u 

clte.io, anti.~6iJ.iiolôg..tca, ValtioJ.i e.J.itadoJ.i e. pltoce.J.iJ.iOJ.i" 

6illiol~gicoll inte.ltvEm e.ntlte. ali ope.ltaç.5e.J.i e.xe.cutadaJ.i J.iO 

Ólte. um oltganiJ.imo e. o compolttame.nto ne.J.iultante.. Ele.J.i 

po de.m li e.1t e.lltudadoli com técnicaJ.i apito plt.iadaJ.i e. n"ã.o J.i e. 

que.J.iti.ona J.iua impolttanc.ia. Uma c.i~nc..ta do compontame.! 

to tem J.ie.uJ.i pn~pltioJ.i 6atoJ.i, e.ntlte.tanto, e. e.le.J.i J.iao 

muito 6neque.nte.me.nte. OÓJ.iculte.cidoJ.i quando J.ie. OJ.i conve.n 
te. e.m pne.c.ipitadaJ.i in6e.ltênc.iaJ.i J.iobne. o J.i.iJ.ite.ma ne.ltvo 

J.io. Eu ainda diltia, como d.iJ.iJ.ie. e.m The. Be.hav.ion 06 On 

ganiJ.im.6, que. ne.nhum nato 6·Üiolõ g..tco noJ.i comwúcou qu~ 

que.Jt coiJ.ia J.ioblte. o compontame.nto que. nÓJ.i ja n~o J.ioubéJ.i 
J.ie.moJ.i, e.mbolta te.nhamoJ.i 6alado baJ.itante. J.ioblte. aJ.i ne.la 

ç.5e.J.i entlte. OJ.i doi6 campo.6. A ne.laç.ão pltomiJ.iJ.iona e. a 

e.xatame.nte. opoJ.ita: uma an~liJ.ie. compolttame.ntal de.6ine. a 

talte.6a do 6iJ.iiologiJ.ita. A te.oltia e. a pltãtica ope.lta! 
te.J.i têm atualme.nte. um impontante. lugan no laboltatónio 

de. 6iJ.i.iologia. (Skinnerj 239, p. 123) 

E, no segundo depoimento, Skinner afirma a primazia do behavio 

rismo na investigação naturalista do comportamento, descortinan 

do porém uma autêntica possibilidade de conciliação com a po~ 

tura etológica de igual estudo do organismo como um todo: 

DJ.i e.t~logoJ.i 6lte.que.nte.me.nte. a6.iltmam que. o J.ie.u tnabalho 

é ne.glige.nciado pe.loJ.i be.havioJtiJ.itaJ.i, maJ.i OJ.i pnime.iltoJ.i 

e.xpe.ltime.ntoJ.i de. WatJ.ion nonam etoiógicoJ.i, e. ..tgualme.nte. 
o 60ltam OJ.i me.uJ.i. O pltoce.J.iJ.iO de. condicioname.nto ope.nan 
te. e.le. plt~pltio ê paltte. do e.quipame.nto ge.nético do oltga 
niJ.imo, e. e.u te.nho altgume.ntado que. 0.6 ne.60ltç.adolte.J.i J.iã.o 

e.6e.tivo.6 [ ••• ] poltque. J.iuJ.ice.ptióilidade..6 ao ne.60ltç.ame.! 
to tive.ltam vaiolt de. J.ioblte.viv~ncia." [paJta a. e.J.ipêcie.]. O 
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compo~tamento e~pec~6ico 'da e~pêcie pode ~en di~nupti 
vo pana..o compontamento openante, ma.ó o contnã.Jr..io tam 
bêm ê v eJr..dadeiJr..o • (Skinner, 239, p~ 124) 

A rigor, ainda outros autores, como Gi1bert (73), têm também 

tratado de sUperar a disputa, equacionando as relações entre a 

psicologia e a biologia nessa mesma perspectiva behaviorista ra 

c:1ical. 

Dando-se por completada a consideraçâo das razoes do 

anti-reducionismo fisiológico na inteira obra de Skinner', como 

pré-condição para a perseguição do propósito do presente traba 

lho de avaliar sua aplicabilidade socialmente relevante, cabe, 

em sequência, passar a uma outra característica "negativa" do 

sistema -- a prescindibilidade do controle ou tratamento esta 

tistico dos dados. No capitulo de conclusão de The behavion 06 

oJr..ga.ni.óm.ó, Skinner (182) assinala que na objeção que se tem fei 

to ao sistema e método aqui descrito é que nâo é estatístico" 

(p. 457). Considerando que se pode dar a esse termo muitos si~ 

nificados, Skinner' reconhece que "no sentido simples de impli 

car grandes números de medições uma parte muito escassa da obra 

precedent~ é estatística" (ibid.)i e, assim prosseguindo: 

o p.óicõlogo que e.ótã aco.ótumado a tnataJr.. com cinque~ 

ta, centena.ó ou milhaJr..e.ó de ongani.órno.ó pode áican .óun 
pJr..eendido ante 0.6 gnupo.6 limitado.ó de quatno, ou oito 
Jr..ato.6. Em .6eu ea.óo, pJr..eci.óa de um gJr..ande númeno de 
ca~o.6 pana obten cUJr..va~ .6uave~ e Jr..epnoduzlvei.ó. Não 
ob.ótante, o Jr..eeuJr..~o ã .e.ótatl.ótica não ê um pJr..ivilê_ 
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fJio~ ê. uma. nece.&.&Lda~e l{ue <sulLfJe da. na.tUlLeza. de mlÚtOl> 
da.do.&. "Qua.ndo!>e pode oó.telL ~m fJlLau lLazoável de l>ua 
vidade e 'de lLeplLodutibi.lidade com unl> pOUCOl> 

ou com ca.<so<s ani.co~, hã pouca!> lLaZÔel>, que não 

pOIL hábito ou a.6etacao, palLa. conl>idelLalL gILande6 
1L0A. (Skinner, 182, p. 457) 

ca60.6 

6 ej am 
-nume 

Parece ainda interessante noticiar de passagem que, ao defender 

aque~e livro, Fred Keller, consciente dessas diferenças assina 

ladas por Skinner, respondeu is críticas dos estatisticos sim

plesmente "dizendo. que os grupos de quatro eram demasiado 'grandes" 

(apud Skinner, 197, p. 125). 

Deixando de lado, por irrelevante, o sentido pelo qual 

o sistema skinneriano poderia ser chamado de estatístico (ou se 

ja, na medida em que descarta a consideração da cadeia causal 

de.acontecimentos entre o estímulo e a resposta, em proveito da 

correlação entre esses dois termos finais), cabe ainda notar co 

mo Skinner se posiciona vigorosamente, desde o seu primeiro li 

vro, contra a estatística como estratégia propriamente dita de 

abordagem do comportamento dos organismos: 

o en60que e6tatZ6tico 6e calLactelLiza pOIL mêtodo6 de 
medicão lLe~~ti.vamente t06COl> e pOIL um del>cuido gelLa.l 
do plLoblema. da de6cILiçio dilLeta. O en60que não-el>ta 
tZl>tico .se limita a. Ca.606 eflpecZ6icol> do compolLta.men 
to e ao de6envolvimento de mêtodofl de medição e anã.li 
.se dilLetol>. [ .•. ] Ál> 6olLmula.çõe6 do compoll.tamento Il.~ 

.sulta.nte.s fia0 tão divelL.sa.fI quanto o~m~todo6 a,tll.avêfl 
do.s quaL6 l>e chega. a ela6. 0.6 conceito.6 e.6tabeleci 
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dOh no pJtim e.00 c.a.& o." pa.6 fi aro a 6 o JtmaJt paJtt e. do c.o nhe.c.i 

me.nto c.ie.ntZ6ic.0 ~ome.nte. e.m v~Jttude. de. pJtoc.e.dime.ntoh 

e.~tatZhtLc.Oh~ e. hua Jte.6e.Jt~nc.ia ao c.ompoJttame.rito de. um 

indivIduo e indiJte.ta. No ôe.gundo c.ahO e.xióte. uma Jte. 

lação maih himple.h e.ntJte. um c.onc.e.ito e. he.u Jte.óe.Jte.nte., 

e. uma Jte.pe.JtC.Uhhão maih ime.diata hO bJte. o indi.vZduo. 

[ ... ] 
t e.vide.nte. QUe. O tipo de. c.i~nc.ia aqui pJtOpohto natu 

Jtalme.nte. pe.Jtte.nc.e. ao tipo não-e.htatZhtic.o que. ac.aba 

mOh de. ide.nti6ic.aJt. Ao hituaJt-he. ne.hha pOhição obt~m 

a vantage.m de. uma e.hp~c.ie. de. pJte.vióão hobJte. o indivZ 

duo, que. ne.c.e.hhaJtiame.nte. he. e.nc.ontJta aUhe.nte. e.m uma 
(Skinner, 182, p. 458) 

Como sempre, ou pelo menos como aqui evidenciado até 

o presente momento, os pressupostos assumidos por Skinner em 

The. be.havio~ 06 oJtganihmh s~o consistentemente mantidos e reite 

radamente afirmados ou confirmados ao longo de toda a sua obra. 

Tal coisa acontece certamente também com referência a suas obj~ 

ções à estatística. Assim é que, em 1956, logo ao início do 

texto de descriç~o e análise de suas atividades como psicólogo 

investigador a pedido da Ame.Jtic.an Phyc.hologic.al 

Skinner (197) retoma aquelas críticas no contexto da própria 

pre~araç~o acadêmica corrente dos pesquisadores em psicologia: 

Ve.ixando ã paJtte. ah aulah de. laboJtatõJtio que. poe.m Oh 
e.htudante.h e.m c.ontac.to c.om Oh apaJtatoh e. pJtoc.e.dime.n 

tOh padJtonizadoh, a ~nic.a apJte.ndizage.m e.xplZc.ita que. 

um jove.m phic.ôlogo Jte.c.e.be. no c.ampo do método c.ie.ntZói 
c.o é um C.UJthO de. e.htatZhtic.a, [ ... ] um c.uJthO avança 
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do que. e.xige. "c.ol1:J.:.tJt~ç.ao de. mode.to.6", "c.on..6tJtu.ç.ão de. 

te.oJtia,6." e "pJtojeto c.ien.tZõic.o". Não oÓ.6tan.te, e 

equivoc.ado identi6ic.aJt a pJt~ti~a c.ientZ6ic.a c.om aJ.:. 

6oJtmatizada.ó etaboJtaç.~eJ.:, da eJ.:.tatZJ.:.tic.a e. do m~todo 

c.ientZ6ic.o. EJ.:..6aJ.:. dLsc.iplúwJ.:. [ •.. ] 6 o Jtma.iJ.:. 6ize.Jtam 

J.:.ua apaJtiç.ão muito taJtde na hiJ.:.t~Jtia da c.i~nc.ia, e. ~ 

J.:. e.m MIa aju.da. (197, p. 112) 

E logo adiante, de modo enfatico e profético, investe contra a 

formalizaç~o 16gi~o-matem~tica mais abrangente, em relaç~o a 

qual a estatística constituiria apenas um conjunto de técnicas 

instrumentais codificadas como procedimento complementar de in 

vestigaç~o: 

Se e..6tamoJ.:. inteJte..66ado.6 ~m pe.Jtpe.tuaJt a.6 pJt~tic.a.6 Jte..6 

~on..6~uei.6 pe.to c.oJtp~ atuat do c.onhe.c.ime.nto c.ient26~ 

c.o, de.ve.moJ.:. teJt pJte.6en.te. que. c.e.JttaJ.:. paJtte..6 muito im-

pOJttante.6 do pJtoc.e..6.60 c.ie.ntZ6ic.o~ã6 J.:.e. pJteJ.:.tam a 

nenhum tJtatamento matem~tic.o, t5gic.o nem 60Jtmal de 
nenhLwJ g~VleJto. (Skinner, 197, p. 113) 

Obviamente, a tal ataque à metodologia científica em 

sua dimens~o mais formalizada do ponto de vista 16gico, bem co 

mo ao seu tão frequente complerrento estatístico, deve correspon 

der a formulação de uma estratégia alternativa de investigaç~o 

científica que contaria COTIl a preferência de Skinner. N~o par~ 

ce nada difícil identificã~lai trata-se do empirismo indutivo. 

De fato, em 1957, Skinner (200) vem ~esmo a propor, de forma 

cautelosa porem segura, a validade daquilo que poderia vir a 
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constituir lIuma das ültimas real;Lzaçoes de uma ciência do com 

portamento verbal" '-.. "uma lógica empíri,ca ou uma epistemologia 

cientIfica descritiva e analltica, cujos termos e pr~ticas [s~ 

jam] adaptados ao comportamento humano como um tema" (p. 513). 

~ nesse sentido, pois, que prossegue a introdução do relato da 

carreira de Skinner como pesquisador, por ele próprio: 

Não .6abe..mo.6 o que.. de..ve.ftZamo.6 .6abe.ft ac.e.fLc.a do c.ompofLta 

me.nto humano pafta .6abe.ft c.omo atua o c.ie.nti.6ta. AP! 

.6afL de. que. 0.6 e..6tatZ.6tic.o.6 e. me.tod5logo.6 pafte.çam no.6 

e.xplic.~-lo ou, pe.lo me.no.6, no.6 d~e.m a e.nte.nde.ft c.omo 

atua a me.nte.; c.omo .6UfLge.m 0.6 pfL06le.ma.6; c.omo.6e. 60ft 

mam a.6 hipõte..6e.I.l; c.omo.6e. 6aze.m a.6 de.duçõe..6, e. c.omo 

.6e. c.onc.e.be.m 0.6 e.xpe.fLime.nto.6 impofttante..6, nô.6, c.omo 

p.6ic.6logo.6, ~0.6 e.nc.ontfLamo.6 e.m .6ituaçã.o de. fLe.c.oft-

daft-lhe..6 que. e.le..6 nã.o c.ontcon c.om 0.6 metodo.6 apftopfLia 

do.6 pafLa a ob.6e.ftvaç_ão e.mpZftic.a ne..m pafLa a anál.-il.le. 6u~ 

c.ional de. tai.6 dado.6. E.6te..6 . .6ão a.6pe.c.to.6 do c.ompofLtE: 

me.nto humano e. ninguem me.lhoft do que. nô.6 .6a.be. o POUc.o 

que., de. mome.nto, I.le.. pode. dize.fL 1.l0bfLe. e.le..6. Algwn dia 

e..6tafte.mo.6 e.m me.lhoft .6ituaçã.o pafta e.xpfLe..6.6afLa di.6tin 

çãoe.ntfte. análi.6e. e.mpIftic.a e. fte.c.on.6tfLução 60fLma.l, pOfL 

que. te.fte.mo.6 outftCl. e..xplic.ação do c.ompofttame.nto do Ho 

me.m Pe.l1l.lal1te.. (Skinner, 197, p. 114) 

Tentando retomar a separaçao entre as restrições à es 

tatística e ao mªtodo hipot~tico-dedut{vo, mais para efeitos ex 

positivos do que por corresponderem a procedimentos não neces-

sariamente relacionáveis, registre-se ainda, por sua peculiar 

contundência, algumas outras manifestações do repúdio skinneriano 

ao IIfetiche" estatístico: 
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, 
O que. o e.1.>:ta:tZI.>:t"t°c.o indic.a c.om I.> e.u plane.j ame.n:to doI.> 

e.xpe.Jt"tme.n:tol.> e: um plane.jame.n:to que. pJtopoJtc."tona o g~ 

ne.Jto de. dado~ aol.> quall.> e: ~o~I.>Zve.l apl"tc.a~ ~ual.> :têc.n"t 
c.al.>. (Skinner, 197, p. 136) 

e.m PhOpOhc."tonah um la60h"tol.>0 :thabalho paha o obl.>el.>l.>"t 

\/0. [ ••• ] Como e: {éi.c."tl iÍohl1W.h gtwpol.> de. .6uj e."t:tOf." 

"tmag"tnah uma ghOf.,l.>e"tha me.d"tç~o de. um de.:tehminado c.o~ 

pOh:tame.n:to, d"t.6poJ1. unI.> :te.I.>:te..6 pe.lol.> qua"t.6 [o .6Ltje."t:tO] 

há que. pa.6.6ah e. pOl1tLWh 0.6 he.,sul.tadol.l e.m c.ahtõe.1.l IBM! 

Se.ja qual iÍ0h o he.6ultado iÍ"tnal~ n"tnguêm pOde.h~ d"tze.h 

que. n~o I.>e. :thabalhou. 

c.a phO vahá que. o he.6 ultado e: ""tmpOJr.:taf1te.", a"tnda que. 

e.m he.al"tdade. nada l.l"tgVl"tiÍ"tqUe.. (Skinner, 205, p. 358) 

Um doI.> ghande..6 phe.juZZOI.> PhOpOhc.ionadol.> pela ~I.>:tatll.> 

:t"tc.a ã: c."tê.nc."ta. do c.ompoh:tame.nto phovave.lme.nte. I.>e.ja e.~ 

:te.: ao de.mOnl.lthah ao c."te.n:t"t!:,:ta QUe., de. um c.onjun:to de 
dadol.> po de.-I.> e. "tnó e.h"th alg o QUe. :te.nha I.> Cl1t"tdo, ct.6 e.l.>ta 

:tll.>:t"tc.al.> o ale.n:tam a ate.h--óe. a e.1.>.6e.1.> dadol.l e. aol.> me::to 

doI.> he.l.>ponl.>ãvc"t1.> pe.lol.> me.l.>mol.l, mui:to de.po"tl.> de. que. 

pude.l.ll.>e.m I.>e.h de.l.>c.ah:tado.6 e.m 6avoh de. me.d"tdal.> ma"tl.> e.x 
pe.d"t:t"tval.>. (Skinner, 199, p. 567) 

Na consideraç~o em separado do problema das objeç6es 

ao emprego do método hipotético-dedutivo no estudo do comport~ 

mento, correr-se-á agora o risco de parecer um tanto deselegan 

te, assinalando o modo pitoresco com que Skinner (197) relata 

como usou tal método pela primeira vez/dentro do seu primeiro _ 

programa de investigaç~o de laboratõrio (cuja sequência de pa.§. 

sos informais foi já descrita na seção anterior). Diz Skinner 
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que, uma vez construidos os aparatos que passaram a tomar seu no 

me, persistira, ou atg se tornara mais díficil, o problema da 

provisão do alimento' que era usado corno reforço para os ratos. 

Para adaptar-se ao uso prétendido, a ração padronizada precisa 

va ser apresentada sob a forma de pequenas bolas, o que tornava 

demorado e trabalhoso o processo de sua fabricação. Por outro 

lado, as pelotas, tão arduamente preparadas em urna rústica máqui 

na de descascar adaptada, eram consumidas muito rapidamente, 

visto que cada um dos oito ratos do experimento comia cerca de 

cem dessas bolas por dia. E, assim, relemb~a Skinner (197) : 

"Em uma agradável tarde de sábado inspecionei a reserva de bo 

las que me restava e, recorrendo a certos teoremas elementares 

de aritmética, deduzi que, a nao ser que dedicasse o resto da 

tarde a fazer funcionar a maquineta, a'reserva estaria esgotada 

ãs dez e meia da manhã da segun~a-feira" ,(p. 123). g este o 

seu testemunho da utilidade do método hipotético-dedutivo: a de 

dução do iminente esgotamento da reserva de pelotas de alimento 

o teria levado a aplicar o ieu segundo princIpio informal' da 

prática cientIfica, pelo qual "há maneiras de investigar que 

são mais fáceis do que outras". Em suas próprias palavras, 

"obrigou-me a me perguntar por que havia de reforçar ~ada pre~ 

saoda alavanca. [ ... ], decidir reforçar só uma resposta uma 

vez cada minuto e deixar que todas as demais ficassem sem refor 

menta" (ibidJ. Esse procedimento encontra-se, obviamente, na 

origem do rico e extenso programa de pesquisas sobre os esque 

mas de reforçamento que Skinner e seus colaboradores posterioE 

mente conduziriam. 
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Para compensar a pos~lvel deseleg5ncia. acad~mica re 

presentada pela inclus~o desse breve relato aned6tico, cumpre 

imediatamente remeter "o caso contra o método hipotetico-deduti 

vo" ou, o que dá no mesmo., "o caso a favor do método experimen 

tal indutivo", a pelo menos um outro referencial bibliográfico, 

que, embora igualmente comprometido com essa postura metodológi 

ca, desenvolve-a de forma mais isenta ou menos provocativa. Tra 

ta-se do trabalho de Murray Sidman (175), T ac.Léc..ó 06 .ó c..-Le.Vlt.-L6·tc. 

~e..óe.a~c.h, que tem sido, .com toda a justiça, considerado como a 

mais importante obra de referência metodológica para os pesqui 

sadores no campo da análise experimental do comportamento. Já 

no prólogo desse livro, corroborando argumentos skinnerianos ex 

postos em alguma parte do presente trabalho, diz Sidman: 

[ ••• ] o e.xe.~c.lc..-LO da c..-L~nc.ia·~ um a.ó.óunto altame.Vlte. 

pe..ó.óoal. O.ó e.xpe.~ime.~l.:tado~e..ó n.e.m .óe.mp~e. J.:,{tbe.m VlO.ó di: 

ze.~ o c.omo ou o po~que. do que. 6aze.m, e. o 6ato de. que. 

.óua.ó c.onc.lu.ó~e..ó .óe.fam c.om tan~a 6~e.qu~nc..-La v~l.-Lda.ó 

c.oVlt.-LnUa .óe.ndo um que.b~a-c.a6e.ça.ó pa~a mu.-Lto.ó 6.-Ll~.óo 

6o.ó, l~gic.o.ó e. c.ie.·nti.óta.ó que. t~m de.d.-Lc.ado ghande. pa~ 

te. de. .óe.u te.mpo e. e..ó6o~ço a e..óte. phoble.ma. (Sidman,· 

175, p. 12) 

E, quan~o à sistematizaç~o dos dados que se obtém na pesquisa 

cientIfica, Sidman assim distingue os dois métodos em questâo: 

e.m ~e.u modo.de. e.Vl60C.4~ o~ m~todo~ que. c.on~ide.~am mai/':' . 
e6ic.a~e..ó paha a Lnteg~aç~o de dado~ dLve.~.óo.ó. A di 

6e.~e.nça e.nthe. amba.ó ~e..óide., n~o na p~e..óe.nça ou au.ó~n 
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e~a de teo~ia, ma~~im no modo eomo e~ta ~ t~atada. 

Em um ea~o, a~ teo~la~ ~~o 6o~mada6 de antem~o e de 
poi~ eomp~ovada6 dedutivamente po~ melo de expe~imen 

to~. No out~o, expe~imenta-~e p~lmei~o, deixando que 
ali teo~ia~ eme~j am -lndutlvamente a pa~t-l~ do~ dado6. 

(Sidman, 175, p. 25) 

Sidmàn excusa-se explicitamente de discutir os méri 

tos cientificos relativos de tais métodos; mas, em diversas oc~ 

siões posiciona-se implicitamente a favor da postura indutiva, 

ao tecer coment~rios desmistificadores do ehfoque hipotético-de 

dutivo, como se pode verificar nos seguintes fragmentos selecio 

nados: 

Em p~ieologla, a e6eola de expe~imentaç~o que de6ende 

a eomp~ovaçao de hip~te~e~ ~, ~em davida, a atualmen 

te dominante, e muito~ daquele~ que o~ganizam a inve~ 

tigaç~o ne~~e 6entldo t~m 6eito impo~tante6 eont~ibu~ 
N~o o6~tante, que~o p~evenl~ o e~tudante paha 

de que n~o eometa o e~~o de ~e 06eeeah eom 

que.toda expe~imentaç~o deve de~lva~-~e 
çao de hlpõte~ e~, [ ... ] 

a idéia 

da eomp~ova-

.[ ... ] aquele6 p6leõlogo~ que poem em ph~tiea ~ua ei~n 
·ela eom e~~e en60que tentam 61tua~ ap6ieologla ao 

me~mo nlvel que out~a~ elênela~ teõ~lea~ altamente de 
~ envolvida~. [ ... J 
OLi exre~lmento6 que eomp~ovam o g~au de adequação de 
modelo4 matem~tieo4 a44im eomo out~04 tIpo/) ae teo 

~la4 dedutiva4 p~oro~elonam, 6~equel1temente, um g~a~ 

de p~e~tZglo a Li eu a(tto~, e Liua impo~tânela eOLituma 
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da/L-.6e po/t ~ablda, Q.ueJt.o Ctlléiln.ala/t, d'e .todo modo, 

que a Impo/t.taneia dos dado.&. n~o .6e v~ a6e.tada pelo 

g/tau de /te6úlCl.men.to dali hlpô.te.6 el.> que podem .te/t dado 

luga/L ao.&. expe/ti.men.to.&.~ CSidman, 175, .p. 16-18) 

Ainda, ao encerrar a seçao sobre "experimentos efetua 

aos para satisfazer a curiosidade do investigador acerca da na 

tureza", que ele caracteriza corno uma prática distinta dos "ex 

perimentos realizados para avaliar hip6teses", assim corno de ou 

tras categorias deinvestigaç~o, Sidman enfim aponta de modo 

mais assertivo os aspectos realisticamente promissores do pr~ 

cesso indutivo e sua dinâmica empirica própria: 

A .6i.6.tema.tizaç.ão em .te/tnw.6 de va/tiâvei.6 eomun.6 -iden 
.ti 6ieaç.ão de . .6 ~m elhal1ç.a-6 - eo 11.6 .ti.tui um pfLe- /Leq ui.61 
.to vi.tal pa/ta aquele.6 que. .6e' dedieam ã. 6u.6ut de uma 

.teo/Lia do eompo/t.tamel1~o empi/tieamen.te .65lida e /taeio 

nal. Nenhuma .teo/tia .6e/tâ nunea eapaz de inelui/t .to 
daI.> aI.> ob.6e/Lvaç.~e.6 ~o-6I.>Zvei.6., Tal eomo a.6.6inalei an 

.te/tio/tmen.te, OI.> p-6ie5logo.6 ainda não pude/tam p5/t-.6e 
de aeo/tdo I.>ob/te oi 6el15meno.6 eompo/t.tamel1.tai.6 que .tal 

.teo/tia deve/tia aba/teafL, [ •.. ] s5 a de.6eobe/t.ta de va' 

/tiâvei.6 e p/Loee.6.6O.6 que .6e mani6e.6.tem eomunl.> a mui.to.6 

6 enÔmeno.6 /te.6 olv e/tã e.6.6 e p/to bl'ema. Pa/ta 'que .tenham 

luga/t .tai.6 de.6eobe/t.ta.6, .te/temo.6 que awnen.ta/t no.6l.>o 

eon.t/tole expe/timen.tal .6ob/Li o obje.to de e.6.tudo, levan 
do a ea60 um g/tande nUme/to de expe/timen.to.6, .6em ou.t/ta 

hip5.te.6e que a llImplel.> 6ê em que a o/tdem apa/teee/tâ al 
gum di.a. E, indu6i..ta~elmen.te .teme/tâ/tio o 
que .6e. a.t/teve a p/tidlze/t a 6o/tma que ell.6a o/tdem ado.ta 

!ta ou o que in6i-6.te em que OU.t/tOéi 6aç.am uma .tal p/tedi 

ç.ao. (Sidman, 175, ? 27) 
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1. 5 O behaviorismo radical, cbmoteoria científica do co.roporta 

mento humano' 

A opç~o de' Skinner pelo mgtodo indutivo, bem corno sua 

correspondente rejeição do método hipotetico-dedutivo, nos ter 

mos em que estes s~o caracterizados por Sidman (175), ou seja, 

em funç~o da primazia concedida ou n~o à construção teórica,pro 

vocaram sua taxativa rotulaç~o como "anti-teórico". Talvez is 

so não tivesse acontecido, se Skinner n~o marcasse com . tanta 

frequência e veemência, através de uma sistemática produção aca 

dêmica, a singularidade de seu lugar na psicologia da 
~ 

epoca. 

Mas, na verdade, ele não poderia mesmo ter deixado de agir assim, 

consideradas as condiçoes históricas prevalecentes no campo qu~ 

do ele começou a publicar. No prefácio à sétima edição de The. 

be.h~vio~ 06 o~gani~m~, em 1966, Skinner (210) sintetiza bem tal 

contexto, no que se refere exclusivamente ao movimento behavio 

rista: 

Out~ah dua~ an~li~e.~ te.5~lco-e.xpe.~ime.ntaih do compo~ 

tamento con~titue.m o ma~co hiht5~ico e.m que ~e. de.ve 
avalia~ e.~te liv~o. Re.'iÍi~o-me a Pu~pohive. Be.haviofL ,Ln 

An{jn~ and Me.n, de. Tolman, que. [oJ p~e.ce.de. [ ... J e.m 

~e.i~ ano~, e. a P~inciple.~ 06 Be.havio~, de. Hull, que. 

o ~e.gue. e.m cinco. Oh t~~~ liv~o~ di6e.~e.m e.m muitoh 
a~pe.cto~; intentam ~e.holve.~ p~oble.ma~ di6e.~e.nte.~ e. 
bUhcam ~oluç.õe..6 e.m luga~e.~ di~tinto~. (210, p. 11) 

Tolman e Hull, entretanto, apresentavam aspectos em 

comum que os distinguiam de Skinner:, ambos tinham teorias pre-
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estabelecidas que balizavam a conduçao de seus programas experi 

mentais; e,em suas respectivas formulaç5es hipotgticas~ va

liam-se de vari~veis intervenientes para preencher dentro do or 

ganismo, ou seja, em termos de estados e processos internos, o 

interv~lo entre as condiç~es e os fatos observ~veis, os input~ 

e os output~. Hull, em especial, em um estilo lógico-matemáti 

co dedutivo mais formaliiado, mas tamb~m Tol~an, em um estilo 

verbal implicativo mais cognitivamente orientado, levaram avan 

te algo tranquilamente o projeto positivista do behaviorismo me 

todo lógico de tornar a psicologia uma ciência respeit~vel. Por 

mais que, em s~u trabalho, eles e seus respectivos colaborado 

res e seguidores se distanciassem teoricamente entre si, consi 

derava-se que estavam procedendo de modo realmente científico, 

e podiam contar portanto com o aval dos lógicos e filósofos da 

ciência. Mantinham disputas, possivelmente pouco mais do que 

terminológicas, entre eles próprios, com outros behavioristas 

como Guthr.ie, e ainda contra os psicólogos gestaltistas. Mas, 

no final de contas, eram todos eles teóricos hipotetizadores e 

experimentalistas, o que incluia o mentalismo moderno dos psicó 

logos da Gestalt. Possuíam vias de diálogo institucionaliza-

das, 'mantidas abertas por todas as partes envolvidas, através 

das quais podiam discutir a adequação de suas proposiç~es teóri 

cas substantivas, e eventualmente comprová-las ou refutá-las ,me 

diante experimentos verificadores, ~s vezes "cruciais", mais ou 

menos engenhosos. Em suma, haviam estabelecido um modUé> vive..ncU 

comum bastante satisfatório: suas teorias divergiam, mas todos 

concordavam com que as teorias eram necessárias. 
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Skinner, por seu turno, àquela época de eufórico pre 

domínio da postura hipotética-dedutiva, notadamente representa 

da por Hull, persistia no emprego de procedimento$ experimen-

tais de caráter indutivo. Ao mesmo tempo, criticava como prem~ 

turas e inadequadas as teorizações de todos os tipos menta-

~istas, fisiologizantes e conceotualistas ou hipotético-constru 
~ -

tivistas. Nesse sentido, Skinner (191) perguntava, e ele oro 
'- -

prio respondia negativamente, em seu polêmico artigo Me. :the.OfÚe.6 

06 le.aJtn.[ng ne.c.e..õ-óaJtIj?, de 1950, se se precisava realmente de 

teorias, ou pelo menos daqueles tipos de teorias que costumavam 

ser propostas na psicologia. Dessa critica, certamente, é que 

lhe decorreu a aplicação imediata do epiteto de "anti-teórico". 

Resum'indo, por tudo o que praticava, defendia ou representava 

no processo histórico de construç~o da ~iêricia do comportamen

to, Sk.inner situava-se nitidamente ã margem do Z e.Lt-g e.-<-.õ;t. 

Skinner e o pequeno grupo de psicólogos pesquisadores 

que na ocasião compartilhava. de seus pressupostos filosófiço-cien 

tíficos viram-se, assim, obrigado~ ~ abrir seu pr6prio caminho. 

Para criar um espaço de comunicaç~o d~ suas produções acadêmi 

cas que, apesar de sistematicamente rejeitadas pelo~ órg~os edi 

toriais especializados ent~o existentes, acumulavam-se e cres 

ciam em engenhos idade e rigor experimental, fundou-se em 1958, 

como um importante marco histórico da definitiva consolidaç~o 
. . 

do movimento, o JouJtnal 06 ;th't? "Expe.Jt.[me.n;tal Analfj-ói.-ó 06 Be.havioJt. 

f 'daí em diante, e principalmente após a criação de uma (N9 25) 

Divis~o autônoma de Análise Experimental do Comportamento den 
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tro da Ame.ILic.al1. P-6lfc.hofogic.étf Á-6l.loc.i.a..ti.OI1.~ que o sistema skin-

neriano escapa ao risco da efemeridade histórica e passa a cons 
: 

tituir um c.olLpU-6 acad~mico de efetiv~ rel~v~ncia contempor~nea 
. .' 

em psicologia. 

Cum?re, no momento, justificar a inserçao inicial nes 

ta seçao do breve relato histórico, de cunho quase jornalIsti-

co, que se acaba de fazer. o j ulgarnento de sua oportunidade foi 

influenciado por um artigo de Lubek e Apfelbaum (113), em que 

se produz uma circunstanciada análise psicüssociológica e histó 

rica de como o desenvolvimento de um empreendimento científico 

pode ser dificultado, por fatores extrínsecos·~ sua qualidade 

metodológica e poder heurístico, atingindo at~ as proporçoes 

dramáticas da realística máxima acadêmica norte-americana pu.~ 

(J '. ( • , " -\."tJtt OIL pe.n.v.. rL • Um dos mais salientes desses fatores seria a in 

terferência de parcelas influentes da comunidade acadêmica, em 

especial os editores e membros dos conselhos editoriais de re 

vistas especializadas, que costumam ter tais funções sócio-éul 

tural-científicas contaminadas por suas próprias formações e en 

volvimentos intelectuais, assumindo mesmo com frequência os oro .. --
cedimentos defensivos característicos de um "e.-6pILi..t de. C.OILp-6". 

Lubek e Apfelbaum mostram em linhas gerais como tal interferên 

cia foi perpetrada no campo da psicologia da aprendizagem pela 

tradição hulliana, incl usi ve contra a perspectiva skinnerianai p~ 

r~m ilustrando-a mais detalhadamente, atrav~s de evidências fac 

tuais irrefutáveis (por exemplo, recusas ou determinação de su 

cessivas alterações de artigos), com o caso das restrições expe 
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, 
perimentalmente demonstradas por John Garcia a c~rtos 

. ~ prlncl-

pios e implicações da teoria proposta por Hull e então dominan 

te nos estudos sobre aprendizagem. Para ser imparcial, cabe re 

gistrar que os autores do .referido artigo chegam também a denun 

ciar a primeira publicação behaviorista skinneriana, criada ju~ 

tamente para resistir a tal processo de exclusão, como tendo i~ 

corrido ao menos uma vez no mesmo procedimento discriminatório 

em relação ao trabalho de Garcia. 

o que se quer enfim ressaltar é que, embora a proemi 

nência finalmente alcançada pelo behaviorismo radical seja enor 

me, e acredita-se que nem de perto ainda acompanhada pelos hí 

bridos "behaviorismos cognitivos" contemporâneos como os de Ban 

dura ·(9, 10) ou de Staats (245, 246), este não foi sempre o ca 

so. Tal fato adquire importância para ·os propósitos da presen 

te te~e, na medida em que atualmente se vê tantos jovens estu 

diosos da psicologia identifi~arem o sistema skinneiiano corno 

uma óbvia vertente cientificista do assim chamado "o 

(ou "t.he. e..6t.a.b.f.J..6hme.n.t.") em ~eu mais lato e obscuro sentido. Na 

verdade, como se procurou delinear retrospectivamente, Skinner 

não só foi vítima do "braço" sócio-acadêmico desse .6,Ü t.e.ma, co 

mo também participou ativamente da resistência a ele. Não dei 

xa portanto de ser ir6nico vê-lo atualmente categorizado em ter 

mos de uma postura científica reducionista,operacionista, qua~ 

tificacionista, etc .. Skinner passou muito tempo ignorado e/ou 

rejeitado no meio acadêmico, justamente por ·se considerá-lo pou 

co científico segundo a perspectiva behaviorista específica que 
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ascendera no rastro do posltivismo lógico, da mensuraçao esta 

tística e da construção teórica de caráter fisiológico-reduti-

vo. ~ naturalmente fácil objetar-se'que)o .ó-2.óte.ma alterou-se 

de tal maneira no curso da história recente que, em consequen-

cia, a alternativa skinneriana passou a lhe ser mais proveito 

sa. A facilidade com que tal objeç~o pode ser levantada tor 

na-a entretanto já algo suspeita. E foi, a propósito, precis~ 

mente a partir dessa suspeição que veio a emergir a proposta em 

sentido contrário desenvolvida no present"e trabalho. 

Torna-se necessário agora, em atendimento ao imperat~ 

vo acadêmico de pr'ovisão de argumentos convin'centes embora nao 

necessariamente exaustivos, dar conta explicitamente das diver 

gências ent~e Skinner e os outros dois expoentes históricos da 

quilo que alguns chamam de neobehaviorismo. Com relação a 

Tolman, cuja principal obra antecedeu a pri~eira de Skinner, as 

considerações mais relevantes são provavelmente as encontradas 

no prefácio ~ s~tima edição de The. behavlon 06 onganl.óm.ó (210) I 

de 1966, e na apreciação histórica da análise experimental do 

comportamento por Skinner (239), publicada em 1977. No artigo 

que focalizava a não n~cessidade das teorias da aprendizagem, 

Skinner (191) excusara-se elegantemente de fazer alusões 

nais explícitas a qualquer dos produtores de tais teorias. 

mo cada um desses relatos de Skinner sobre as relações 

suas próprias proposições e as de Tolman trazem, além de 

nomi 

Co 

entrp -

~ 

um nu 

cleo básico comum, algumas interessantes observações distintas, 

convém fazer aquit:r;anspriçõcs de trechos selecionados de ambos, 

iniciando com o mais recente: 



84 

Em mInh~ te~e (de 1931) eua6Inmava que no ongani~mo 

Intac.to "c.o ndIc.io namevdo ~ emo çao e Impul~ o na: medida 

em que c.ovtc.ennlam ao c.ompontame.nto devIam e.~ó enc.ial 

mente ~e/t v.ÜtOll c.omo mudança!:' na 60/tça do /te6lexo", 
e o6e/tec.1 meuó expe/tImento.6 ~o6/te impul~o e c.ondic.lo 

namento c.omo exe.mploll. 

Ena nec.eó~~/tlo Jte6e.JtI/t-.6e nao ape.na.6 a um eótZmulo e 

uma /te~po~ta, ma~ êü c.ondlçõell que. modl61c.avam a nelE:; 
ção entJte ele~. ChameI e.ó.6aó c.ondlçõeó de "teJtc.eIJtaó 
va/ti~ve.I.ó", e /tepJte~entel o p/toblema c.om uma .ólmpleó 

equação: R= 6 (S,Al; onde. A /te.pJteóentava qualqueJt c.on 

dIçã.o que a6eta.ó.óe a 60Jtça do Jte6lexo, tal c.omo a pJt.!: 

vaçã.o que. eu Identl61c.ava c.omolmpul.óo na paJtte exp! 

JtImental da mlnha teóe. 

No ve./tão óe.gulnte. ~ obtençao do meu gJtau [de Ph.V.J, 

EdwaJtd C. Tolman e.óteve lec.Ionando em HaJtvaJtd, e eu 

tive. ba.ótante c.ontac.to c.om ele. Expuó-lhe mInha poó.!: 
ção ope/tac.ional exten6amente e a /televanc.la de te./tc.el 

/taó vaJtI~vel.ó na deteJtmInaçao da 6o/tça do /te6lexo. 

O llvJto de Tolman, PuJtpo.óIve Be.havlo/t ln Anlmaló and 

Men e.ótava então 110 pJtelo, e nele ele 6ala de "vaJtlâ. 
vel.ó Independenteó" ma.6 apena.ó c.omo c.olóa.6 tal.ó c.omo 
dotação gen~tlc.a ou um e.ótado 6lóIolôgic.o lnlc.IadoJt. 

TJt~.ó anoó maIó taJtde ele public.ou um a/ttlgo c.ontendo 

a equação: B= 6 (S,H,T)Pl; na qual B e/ta uma notação 
. pa/w c.ompoJttamento [ou "behavlo/t"], a.óóIm c.omo meu R 

de~lgnava Jte.ópo.óta, S pa/ta "c.onjunto de e.ótZmuloó am 
bIental~" (meu Sl, H paJta he/tedItaJtledade, T paJta 
"t/telna.mento paó.6ado e.6pec.I6lc.o" (meu "c.ondlc.lonamen
to"l, e P pa.Jta "uma c.ondlçao lnte/tna llbe.Jta.doJta de 
apetIte ou aveJtllao" (meu "lrnpulllo" 1 ~ OJo o dwo/tth ma.l.6 

ta/tde mOllt/tou que e,slla.6 equaçõe.ó eJtam .óemelhanteó. Ha 

vIa, ent/tetanto, uma ImpoJttante 4I6e/tença: o que eu 
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c.hamava de. uma "-t~Jr..c.e.iJr..a vaJr..I.â.ve.l" Tolman c.hamava de. 

"in-teJr..venien-te". PaJr..a mim a.ô opeJr..açoe.ô ob.ôeJr..vãvei.ô 

no c.ol1dic.ioname.H-to~ impu.f..ôo. e elnoçâ.o 6ic.avam6oJr..a do 
I 

oJr..gal1i~mo, ma~ Tolman a.ô c.o.f.oc.du den-tJr..o, c.omo .ôub.ô-ti 

-tu-tivo.ô, ou .ôimple.ô Jr..edeó-ll1-lçoe.ô, do~ pJr..oc.e~.ôo.ô me~ 

-tai.ô, e ê aZ onde e.la.ó ainda .óe e.11c.ol'dJr..am na p,->ic.olE-

gia c.ogl1l-tlva de hoje. IJr..onlc.ame.l1-te, o aJr..Jr..anjo e~-tã 

mui-to mal~ pJr..6xlmo do que o meu do -tJr..adlc.lonal aJr.. c. o 

Jr..e6lexo. (Skinner, 239, p. 117-118) 

A distinção entre as duas concepçoes fica ,assim, cer 

tamente já flagrante, além do que parece ter sido demonstrada a 

primazia cronológica de Skinner em relação a Tolman na conside 

ração de variáveis adicionais ã formulação "S-R" para dar intei 

ra conta da determinação do cqmportamento. O outro relato sin 

tetiza essa distinção e, talvez o mais importante, faz mençao 

(embora entre parênteses) ã importante influ.ência de J. R. Kantor 

para o processo constitutivo do behaviorismo radical: 

[ ... ] eu [ ... ] .ôu~-ten-tava que a 6Jr..equ~nc.ia de inge~

-tão de c.omI.da ou de pJr..e.6.ôionaJr.. uma a.f.avanc.a qtta.ndo -tal 

pJr..e.ô.6ão eJr..a Jr..e6oJr..çada c.om c.omI.da devia .6eJr.. c.on.6ldeJr..a 

da c.omo 6unção de uma "-teJr..c.eiJr..a vaJr..lâvel", l~-to e, 

uma vaJr..iâ.vel alem do e.6-tZmulo e da Jr..e.ôpo.6-ta, ne.ô-te c.a 

.ôO uma hI..6-t6Jr..ia de pJr..lvação e de. ~ac.iedade.. EmboJr..a 
-tenha .ôe.guldo u.6ando o c.onc.el-to de. impul.6o dUJr..an-te. 
muI.-to.6 ano.ô (!. R. Kan-toJr.. 6inalmen-te me peJr...6uadiu dOll 
peJr..igo.ô que envolvia}, c.on~ideJr..ava~o .óimple..6men-te c.o 

mo uma 60Jr..ma c.onvenie.n-te de Jr..e.6eJr..iJr..-me ã.6 vaJr..iãveill 
amóie.n-tai.6. Tolman, não oÔ.6-tan-te., o c.onve.Jr..-te.u em uma 
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vaJtiâve.e. inteJtvenlelde r apaJtentemente em llua pJteOc.upa 
ç~O dec..e.aJtada de ~ub~tltulJt ou de JteinteJtpJtetaJt o~ 

pJtOc.eLiLio~ mentaL&. CSkinner, 210, p. 12-13) 

o conteúdo dos parênteses dessa última transcrição me 

rece ser aqui expandido, ainda que para tal a comparação com 

Hull tenha que ser um pouco postergada, De fato, essa alusão 

à influência de Kantor pode ser melhor apreciada no seguinte de 

poimento de Skinner - IIUm outro behaviorista cuja amizade tenho 

em alta conta é J. R. Kantor. Em muitas discussões com ele, 

na Universidade de Indiana, lucrei imenso com a sua extraordiná 

ria erudição. Ele convenceu-me de que eu nao exorcizara comple 

tamente todos os 'espectros' que rondavam o meu pensamento 11 (apud 

Marx e Hillix, 118, p. 472). Kantor foi mais um metateórico 

que se dedicou à análise ló~icacritica da ciência, em especial 

da psicologia, do que um psicólogo preocupado em elaborar sua 

própria teoria acabada, segundo Marx e Hillix (118). Assim, pro 

porcionou aos estudiosos do comportamento um sistema lógico for 

mal para a construção teórica em termos rigorosamente naturali~ . 

tas e antidualistas. Eis alguns fragmentos do prólogo da l~ 

edição (de 1958) de sua mais importante obra, lntekóehavioJta.e. 

Pllyc.ho.e.ogy (93), uma sIntese das prO?bsiç6es filosófico-cienti 

ficas por ele formuladas, que mereceu na tradução mexicana o 

adequado subtitulo de "un ejemp.e.o de c.on~tJtuc.c.lôn 

~ i~ t emã.ti.c.a" : 

c o n~ I.d eJt em 0.6 que em q uaLi e um .6 '~.c.ulo de tlt.a óa..e. ho exp ~ 

Jtlmental nio .6e c.on.6egui.u que a. c.llnc.I.a do c.ompoJtta-
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m e.nto .6 e.j a to talrn e. nA: e. natu/talI.~ ta, [ .. ~ ,,1; po/t.tanto, 
e/t.e.~o que.. a ~ituaç~o /t.e.qu.e./t.a~aea/t de. 6/te.nte .a.6 I.n.6-

tI.tuiçoe.~ dualI.hta.6 /te~pon~ave.i~ pela atual eondI.ção 

in.6ati.66ató/tia da p~ieot09ia ~i~temãtI.ea. 

Se.me.lhante. ataque ê neee..6~a/tI.o, pO.6to que os 

pio.6 duali.6ta.6 .6u.ótentam~.6e. a ~i me..6mo.6 ao 

a eada a.6pe.eto da eultu/ta. T~to e.xpliea a 

p/tI.ne; 
inte.g/tct!t-.6e. 

a.6.6imila 

ç~o inadve./ttida· po/t pa/t.te. do.6 eI.e.ntI.sta.6 da 6iloh06ia 
e. da lógI.ea ehpI./t.I.tualihtah; ade.maih, e.xpliea po/t.que. 

a.6 inve.6tI.gaçõe.6 quantI.tatI.va.ó, men.6u/tãve.I.h e expe.fti. 
me.ntai.6 dOh e.ve.ntos p.óI.eolôgieo.6 n~o se integ/tam ~ 

te.o/tia natu/talista e ~ eon~t/t.uçao. de leis. [ ... ] 

Ve.ste modo, ao longo de todo o eu/t.óo da p.óieologia, 

O.ó es60/t.ço.ó po/t quantI.6I.ea/t, med,{./t e. expe/t,cme.l1ta/t ma!!: 
tive/tam-se. del1t/to da ô/tbita de. uma eultu/ta dual,c.óta 

[ ... ] 
o ·,cntento de t/tan.ó60/tma/t a p.óI.eologI.a em uma e,cé:ne,ca 

natu/t.al e.ótã duplame.nte mo~ivado; p/tI.meI./to, ex,c.6te. a 

neee.ó.ó,cdade dede..óenvolve/t. eonst/tuções vãlI.da.ó pa/ta 

,cmpo/ttante.s .óê/t,ce.ó de 6atos, e. e.m segundo, ta,cs /te.6ul 
tado.ó aplaI.l1am o eam,cl1ho pa/ta I.nve..ót,cgado/tes de ou 

t/ta.ó eié:ne,ca.ó, eomo a 6Z.óI.ea, a 6,c.6I.olog,ca e. a ant/to 

pologia, e.m .6e.u eneont/to I.nevI.tãvtl eom p/t.oblema.ó p.ói. 
eolôg,ceo.6. (93, p. 5-7) 

Na apreciação de Harx e Hillix (118), "o núcleo do 

sistema lógico de Kantor é a noção de campo intercomportamen-

tal, o qual consiste numa interação entre as 'funções de respo~ 

ta' do organismo e as 'funções de estImulo' do meio." (p .. 473). 

Obviamente, como o assinala o próprio Skinner (220), tal pres-
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suposto básico está profundámente implicado na noçao. de comuor 

tamento operante, segundo a qual o organismo produz alteraçóes 

ambientais que retroagem sobre ele prÓpri.o, levando-o a atuar 

novamente sobre o meio. Ainda, urna articulação mais explícita 

do behaviorismo radical de Skinner com. o interbehaviorismo de 

Kantor -- que, diga-se de passagem, Skinner (243) admite nao 

ter sido nunca capaz de promover -- tem sua fecundidade cabal 

mente demonstrada no hoje clássico Behav~o~ analy~~~ 06 eh~ld 
~ 

development de Bij~u e Baer (17), cuja pri~eira edição data de 

1961. Finalmente, a observaç5o de Marx e Hillix (118) de que 

"existem certas pr~vas de que a influ~ncia d~ Kantor node estar 

aumentando, apesar dele não ter fundado urna ativa escola'exueri 

mental; [' ... ]" Cp. 473} é, em termos de reflexões críticas en 

volvendo o behaviorismo radical, convincentemente ilustrada pe 

los recentes trabalhos de Morris (130) e de Kidd e Natalício 

(99); e ainda, de modo implícito, pela proposta de Moxley (132) 

quanto à adoção de urna representação gráfica triangular para a 

tríplice contingência de reforço skinneriana. Também Hoore 

(126,128) enfatiza a abordagem comum de Kantor e Skinner em re 

lação a diversas questões lógicas e conceptuais. 

çompletado~ o merecido reconhecimento do débito rela 

tivo de Skinner para com Kantor, cumpre agora retornar à consi 

deração do confronto teôrico e metodológico com o segundo dos-

outros dois behavioristas que, depois de Watson, figuraram com 

maior destaque na histôria do movimento -- Clark L. Hull. Re 

tornando a transcrição de trechos significativos do prefácio de 
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1966 a The behavion 06 onganidm~~ constata-se uma id~ntica ati 

tude negativa por parte de Skinner em relação tanto a Rull quan 

to a Tolman, pelo menos em um aspecto básico: 

Embona o~ tnf~ livno~ tnata~~em o~ten~ivamente de ex 
pliQan o Qompontamento ob~envado em tenmo~ da~ Qondi 

ç.õe~ e aQonteQimento~ ob~e.nvã.ve.,ü, tanto Tolman qua.!::. 

to Hutl logo ~e. intene.~~anam pelo~ e.~tado~ e. pno~e.~

~o~ inte.nno~. E.óta po~iç.ão e: ine.vitã.ve.l de.~de o mo 

mento em que. ~e 6az um e.~6onç.o pana QanaQtenizan o in 

t~nQambio entne o ongani~mo e o me.io ambie.nte. e.m ten 

mo.ó de input~ e o utput~ • O output po de. ~ e ne.l(wio nan 

Qom o input de uma 60nma .óimple~ ~~me.nte. nana~ ve.ze..ó 

ou 'talve.z nu~~a, e. pon Qon~eguinte. inve.ntam-~e. ativi 

dade.~ intenna~ pana 6az en dj u~te!J. (Skinner, 210, 

p. 13) 

E, logo adiante, procurando demonstrar os perigos implicados em 

tal inyenção de atividades mediadoras, Skinner denuncia que os 

princípios hullianos da "inte~ação neural aferente" e da "osci 

lação comportamental" não desempenhavam outra função em seu si~ 

tema S-R senão a de encobrir a impossibilidade de relacionar os 

acontecimentos terminais obj eti vos -- o estímulo como Ú1put e a 

resposta como output -- de uma forma significativa ~ inequívo-

ca. Realmente, o apelo à noção de oscilação tornava absoluta 

mente irrelevantes todas as fórmulas através das quais suas múl 

tip] as variáveis intervenientes eram levadas a se relacionar 

quantitativamente. E ,atê mais ?oque isso, implicava que todo 

o ,esforço de dedução formal de mais de cem teoremas, corno em

preendido por Ru11, constituira simplesmente um grande desperdí 
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cio de raciocínio 16gico-matematico. Seus próprios colaborado 

res mais chegados, como Neal Miller e.Kenneth Spence, acabaram 

por seguir rumos diferentes, optando respectivamente pela sim 

plificação do sistema e pela redução do campo original de inves 

tigação e teorização. 

Em sua recensao do primeiro livro de Hull, PJtinc.iple.6 

00 behavioJt (de 1943), publicada apenas um ano depois que este, 

Skinner (186) tecia uma série de considerações críticas que, 

por sua pertinência e agudeza,. prenunciavam j ã a inviabilização 

daquele sistema supostamente hipotético-dedutivo na psidologia. 

Tais falhas oU'indequações s8 começariam, entretanto, a ser re 

conhecidas pela maioria da comunidade acadêmica behaviorista cer 

ca de vinte anos depois. Durante esse período, a teoria hul 

lia.na apoiada pelo prestígio da fi·losofia da ciência então em 

voga - o positivismo ou empirismo lõgico manteve-se pratica 

mente soberana na seara behaviorista, em nitido detrimento para 

o processo de. ascenção do sistema skinneriano. Dentre outras, 

ressaltam-se nessa recensão critica as seguintes passagens per 

tinentes de circunstanciação histÓrico-científica: 

Pode-.6e dlziJt que o c.abimento do m~todo do pO.6tulado 

vaJtla em Jtazão inveJt.6a ã: ac.e.6.6IbIlidade de uma quei. 
tão. Quando um pJtoc.e.6.6O neto pode .6eJt diJtetamente in 
ve.6tIgado, nJtequentemente .6ua.6 pJtopJtledade.6 .6~O ino! 
Jtida.6 a paJttIJt de um e.6tudo da.6 c.on.6equ~nc.la.6. E.6ta 
~ a c.IJtc.un.6tanc.la que pJtevalec.eu noteJtJteno do c.ompoJt 

tamento, no inZc.lo do.6 ano4 tJtinta, pelo que a pJtop0i. 

ta de Hull jã e.6boç.aáa ne.64a oc.aJ.,ia.o 61c.ou. jU.6li61c.ada. 
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N~o ob4~ante, a ~i~ui~ao e4~ava mudando, A e~e~een~e 
in6luEneia de Pavlov e ou~~a4 evoluç~e~ no me~mo ten~ 

neno duna~~e e~~a ~poea ~ev~lanam a po~!>l6Ili~ade de 
uma aóo~dagem dlne~a do!) p~oee!)~o~ 6ul1damentai~ que 

leva~iam a um ~ipo d~6e~ente de analil>e. Hull 60i um 

do~p~imeinod a neeonheee~ e~~a pO~li6ilidade e"a 6~ 

menta~ a lnve~~igaçao pentinente. [ ... J 
Em vez de abandona~ o método do po~tulado e pa~~an a~ 
6o~mai ~upenione~ da teonia apnop~iada~ a uma an~li~e 
6uneional, Hull qui~ p8n a ~alvo leu pnognama eombi 

nal1.do o~ do~~ mê;todol. C •• ,] E~~e pnog~ama, que eha 
i 

mâ.vamo~ de "empini~H1o tÓgi.eo",. demon~tnou lle~ uma 6u 

lio in4tâ.vel de doi~ p~ll1.eZpio de" al1.â.li~e diamet~al 

mente di~til1.to~. Toda ~elaçao demol1.~tnada el1.tne o 

eompontamel1.to e lua~ vaniaveil eOl1.tnoladonal nao é um 

po~~ulado ma~ uma lei, e exiltem poueal naz5e~ pana 

legui~ eom o ~itual do!> p04tuladol. A eilao ~e~ultal1. 

te 11.0 pel1.~amel1.to de Hull deixou lleu ve~tZgio em Pnil1. 

eiple~ 06 Behavio~. Em uma oealiio pa~eee tnabalhan 

del1.t~o de um llill~ema de pOltulado 60~mal; em ou~~a 

eOI1.~ide~a o eompo~tamel1.to eomo uma vani~vel depende!!;. 
te e a ~elaeiol1.a eom va~iâ.veil eOI1.~~olado~a~ do múo. 

E~l"al atividadel l1.io ~ ão II empne l uplem entanell i pelo 
eOI1.i.~a~io, 6nequentemel1.te lle p~ejudieam mu~uamente. 

(Skinner, 186, p. 557) 

~ 

E, ainda, deixando de lado a enumeraçao feita por Skinner de di 

versos defeitos que, de um ponto de vista estritamente lógico, 

deveriam invalidar o sistema hul11ano como exemplo que preten 

dia constituir de emprego do método hipotético-dedutivo em psi 

cologia , cabe deixar aqui registrado um outro· trecho de severa 

crítica a Hull: 
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A~ exI9~ncla~ de ~eu'm~todo leua~am~no [.,.] a uma 

6al~a ~ep~e4entaç_a:o de ~euJ.l p~oced..-lmento~ c.ien:t2óico~. 

SuaJ.l "deduç.oeli" com 6~e.quê:ncia -8e. ocupam .6,(mple.5mente 

em mo~t~a~ que ce~to.ó e..xemplo.ó c.omy,>.t..-lcado.6 do compo~ 

tamento podem .6e~ analiJ.lado.ó em exemplo.ó mai.ó .ólm-

ple.6, e.ótudado.ó expe~imentalmente, ou que ao meno.ó 

mo.ót~am-.óe .óu~ceptlvei-8 de .ó~-lo. T~ata-.óe de uma ta 

~e6a lnevit~vel em uma clê:ncia do compo~tamento, ma~ 

julgan o ca~o .óimple.ó como po.ótulado e o complicado 

como teo~ema (ou vice-ve~.óaI equivale a amplia~ a e.ó 
t~utu~a po.ótulacional mal.ó al~m de .óua e.66e~a de uti 

lldade. (Skinner, 186, p. 558-559) 

Para 'enfim concluir esta seçao, resta apenas esclare 

cer a questão da efetiva existência de uma teo~ia 

do compo~tamento. Como jii se viu aqui, a obra de Skinner é co 

mum~nte considerada como não-teórica ou mesmo anti-teórica. Tra 

tar-se-ia, segundo diversos autores, de um sistema meramente 

descritivo, e até preditivo, mas ao qual faltaria a dimensão 

eminentemente, teórico-explicativa. A rigor, esta caracteriza-

ção constitui uma meia-verdade, para cuja fixação na literatura 

psicológica o próprio Skinner parece ter contribuido bastante, 

ou seja, pelo menos com a metade verdadeira. Buscar-se-á,a se 

gui~distinguir esta metade da outra, que terá sido certamente 

gerada a partir de interpretações superficiais ou distorcidas 

das afirmações programáticas que formam a maior parte da metade 

autenticamente skinneriana ou radical, 
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Skinner advogou de fato, desde o início de sua obra, 

a constituiç~o de um behavio~i~mo de~c~ltlvo, E a essa, expres 

são muito prontamente deve ter sido acrescentado um ou outro mo 

dificador adverbial,' resultando assim a alusão frequente à pro 

duç~o acadêmica skinneriana como um behaviorismo me~amente ou 

exclu~ivamente descritivo. Na verdade, Skinner propos aquilo 

que acreditava'fazer muita falta na psicologia, como ele mesmo 

denuncia em The behaviott 06 o~ganLsm!.S - liA possibilidade de 

uma ciência do comportamento diretamente descritiva e suas pec~ 

liares vantagens receberam pouca atenção. 11 (Skinner , 182, p. 19). 

O verdadeiro modificador adverbial empregado foi portanto "~i~~ 

tamente". Com isto afirmava-se uma nltida oposição às apressa 

das especulações supostamente explicativas (porém mais frequen 

temente postulando entidades fictlcias), sem fundamentação empí 

rica, sumariamente paralisadoras da 'investigação cientifica. Fal 

tava à psicologia de então considerar o comportamento como um 

dado científico, e a melhor forma de fazer isso consistia em 

descrevê-lo d1~etamente, em enunciá-lo em termos estritamente 

factuais, com um mínimo de contaminação conceptual originada da 

linguagem cotidiana. -Este e precisamente um dos requisitos que 

melhor define a radicalidade da perspectiva cienuífiea de Skinner. 

~ verdade ainda que Skinner chegou a declarar em 1950 

que as teorias da aprendizagem (e, implicitamente, também as 

formuladas em outros campos da psicologia) nao eram necessárias, 

através de um artigo com o tí.tulo na forma interrogativa - Atte 

theo~ie~ 06 lea~ning necel!.Sa~q? (191). Para o esclarecimento 
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dessa ousada posição assumida, o próprio Skinner tomou a pal~ 

vra no prólogo de seu livro de 1969, Con:t:ing enc.ie.ll o ó nunn0ll:c.e 

men:t: (219), que, de modo aparentemente paradoxal,dada a que~ 

tão ora em exame, traz o sugestivo subtitulo de "uma análise 

teórica" . Diz ai Skinn'er: 

Em um an:t:igo puó.f..ic.ado em 1950 ni~ o.. .6eguin:t:e penguE, 

:to..: " são n e c. e.6.6 élnia.6 0...6 :t eo n..ca!S do.. o.. pn en diz ag em ?", e 
indiquei que o.. ne.6po!S:ta ena "nao". Pnon:tamen.:te me en 
'c.on:tnei ,nepne'.6en:tal1do no.. pO.6iç.ã.o que :tem .6ido de.6c.ni 

:to.. c.om o ~ome de Gnande An:ti-Teonia. Fe.f..izmen:te, eu 
havia de6inido meu.6 :tenmo.6. A pi.f..avna :teoJtia devia 
.61gni6ic.an "qua.f..quen exp.f..ic.aç.ão de um na:to ob.6envado 
que ape.f..a a even:to.6 que :tê:m .f..ug'an em a.f..guma ou:tna 

pan:te, em a.f..gum ou:tno nZve.f.. de ob.6envaç.ã.o, que .6e 
de.6c.~evem em :t~nmo/j di6eJten:te.6 e que .6ã.o medido.6, .6e 
ê. que o .6 ão, em dime.n.6 õe.6 di 6 enel1:te.6 "; pon ex em p.f.. o , 
O!S aven:to.6 do .6i.6:t:em~ l1envo.6O ~en:tna.f.., do !Si.6:tema 

c.onc.ep:tua.f.. ou do.. men:te. 

,Pen:to do nina.f.. do an:tigo me ne{)enia ã "po.6.6ibiL<'dade 

do.. :teonia em ou:tna .6 en.:tido ", c.amo 
dOll, do.6 dado.6 e do.6 c.onc.ei:to.6 de 
pOJt:tamen:to. (219, p. 5) 

mê.:to 

uma c.iênc.ia do c.om 

Em sequência, nessa mesma obra, Skinner aponta que 

algumas partes de seu primeiro livro foram teóricas no sentido 

que acabara de propor, assim como também o teriam sido vários 

de seus artigos publicados ate; aquela data, ou seja, pela or 

dem de referência cronológica (178) de I'931; (179) e (180) 

de 1935, (181) de 1937, (187) de 1945, (189) de 1947, (193) de 

1954, (198) de 1956, (205) de 1961; e, ainda" partes de seus livros 
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" 
Sc.ie.nc.e. and human óe.ha.vioIL "(192) e Ve.Ji.óa.l óe.havioJc. (200). Além 

dessa concepçao de teoria, Skinner (219) admitia que "também 
I 

. I 
outro tipo de teoria é necessária" J e esçllarecendo -- "Sabemos 

muito sobre o comportamento humano, pois o temos observado toda 

a vida em uma grande variedade de circunstâncias e temos apre~ 

dido acerca dele por outros que tiveram experiências semelhan-

teso Necessitamos interpretar fatos conhecidos deste tipo 
~ 

a 

luz de uma análise científica" (p. 6). Dentre os escritos de 

Skinner até 1969, estariam enquadrados nesse segundo tipo de 

tratamento teórico uma grande parte do já mencionado Ve.ILbal be. 

havioIL, quatro outros artigos -- (194) de 1955, (195) e (l96) de 

1956, (206) de 1961 -- além da novela Walde.n Two (190) de 1948, 

bemoomo várias das matérias incluídas em The. te.c.hnology 06 

te.ac.hing (217) de 1968. Face a esse significativo número de re 

ferências teóricas próprias, Skinneraproveita. para ironizar 

IINão é uma má marca para um grande anti-teórico, e a ela deve 

acrescentar-se o presente volume, que é teórico em vários senti 

dos. 11 (Skinner, 219, p.6). 

Como um ponto adicional a marcar a favor de Skinner 

nessa questão, deve-se assinalar que o seu artigo de interroga 

ção acerca da necessidade de certo tipo de teorias, ou seja, 

aquelas que remetem a explicação para supostos processos inter 

nos mediadores, não apresenta um carater exclusivamente negat~

VOe A par de uma relativamente breve critica de tais teorias, 

na qual se reencontram as considerações anti-fisiologista, an 

ti-mentalista, anti-dedutivista e anti-estatística, já desenvol 
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vidas neste trabalho, e que indicam por exclusão o que o beha-

viorismo skinneriano não é, proporciona-s~ uma contribuição teó 

rica alternativa mais extensa. Skin~er ~emonstra o que se pode 

fazer em termos de um estudo mais proveitoso dos fenômenos com 

portamentais implicados na aprendizagem sem- o uso daquelas teo 

rias, ou seja, através de uma abordagem behaviorista radical 

das variáveis relevantes na sua determinação: 

Nesse mesmo sentido, cabe noticiar ainda a concepçao 

mais abrangente de teoria formulada por Skinner em seu artigo 

Cu~~ent t~end~ in expe~imental p~ychology (18~), de 1947. Skin 

ner,consistentemente,endossaria mais de vinte anos depoi? a im 

portância original desse trabalho, .ao defender-se da acusaçao 

de anti-teórico no prólogo de·seu livro Contingencie~ 06 ~ein 

60~cement (219), indicando que no referido artigo insistira em 

que "agrade ou não a alguns psicólogos exper·imentais em partic~ 

lar, a psicologia experimental está apropriada e inevitavelmen 

te empenhada na concepção de uma teoria do comportamento" (p.5) 

Não obstante, para situar essa concepção skinneriana da ciência 

do comportamento sob critérios históricos mais rigorosos, tor 

na-se oportuna uma menç~o ao artigo que se lhe segue em Cumula 

tive ~eco~d (223), intitulado The 6light 6~om the labo~ato~y 

{205} de 1961, no qual são tecidas as seguintes observações es 

clarecedoras quanto ao escrito anterior: 

Ante O~ 6ato~, ~ evidente ago~a que a~ tend~ncia~ que 
eu de~c~evia qua~e n~o e~am ~enio minha~ e~pe~ança~ 

no 6utu~0 da p~icologia expe~imental. Talvez. meu p~~ 
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cedimento pude~~e ~e~ de6endido como ge~to ap~op~iado 

ao ambiente intelectual de 2947. A p~icologia expe~~ 
mental ~e encont~ava ent~o no nadi~ de ~ua popula~id~ 
de. o~ e~tudante~ ~e pa~~avam pa~a a p~icologia ~o 

ciat,pe~~oal, ~llnica e aplicada em n~me~o cada vez 
maio~, e a~ de~e~ç~e~ da~ 6ilei~a~ e~am co~~ente~ en 
t~e o~mai~ quali6icado~. [ ... ] 
Ao a~~inala~ o ~igni6icado potenci~l de uma e6icaz 
teo~ia do compo~tamento humano e o po~to e~pecial de 
uma ci~ncia de labo~at5~io no de~envolvimento de uma 

teo~ia a~~im, "eu p~etendia alte~a~ a~ conting~ncia~ 

de ~e6o~ça~ento de meu~ colega~ com a e~pe~ança de 
~e6~ea~ o que tinha a apa~~ncia di ~e~ um pe~p~tuo ~e 

6lLixo. (205, p. 351-353) 

Fossem quais fossem, entretanto, as razoes de Skinner 

para produzir o artigo de 1947, em~smo que os efeitos pretendi 

dos não tenham se concretizado plenamente~ ficaram aí lançadas 

definitivamente as bases epistemológica~ radicais para a cons

trução de uma teoria ampla do co~portamento. Trata-se de algo 

que viria a transcender as realizações empíricas da análise ex-

perimental do comportamento, embora desta derivasse sua susten 

tação inicial e contínua. Segue-se uma seleção articulada dos 

principais pressupostos e requisitos positivamente constituti-

vos do·sistema teórico vislumbrado por Skinner: 

Nio ~ ve~dade que o compo~tamento humano e~cape ao 
" " 

cont~ole. Ou pelo me~o~ nio i~emo~ dema~iado longe 
como cienti~ta~ admitindo e~~a ~upo~ição. Se ~e que~ 
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te~ um~ eiêneia d~ p~ieologia, devemo~ adota~ opo~t~ 

lado 6undamental de que o eompo~t~mento hum~no [ ... ] 
~ plenamente dete~minado. A eon~tituiç~o gen~tiea do 

indivZduo e ~u~ hi~t6~ia pe~~oal at~ o momento tem 

um~.6u~ç~a em tal dete~minaç~o. Mai~ al~m, o eont~o 

le eo~~e~ponde. ao meio. Ã p~~te di~to, a~ 6o~ça~ 

mai~ lmpo~tante~ ~e eneont~am no melo ~oelal, e~tabe 

leeid~ pelo homem. O eompo~tamento humano eneont~a

~ e, poi~, ~ o b/tetudo ~ o b eo nt~ole humano. [ ... J 
Como o c.ompo~tall1ento humano e~tá eo nt~olado -.- ~ ade 

m·ai.6, eo n.t~olado po~ homen~ - o e~ quema de uma elêll 
c.ia expe~imental n~o ~e eneont~a ~e~t~ingldo em ne 

nhum a~pec.to. N~o ~e t~ata de lev~~ a mundo ao laba 
~at6~io, ma~ de e~ tende~ a~ p~átlea.6 de uma eiênela 
expe~lmental ao mundo em gi~al .. 

N~o entendemo~ uma eoi~a pelo ~nleo 6ato de no~ 6am~ 

lia~iza~mo.6 eom.ela. Tampoueo ba~ta ~abe~ de~e~evê

la, po~ muito e.6peeZ[[eo~ e ~~tZ~ que ~ejam o~ te~mo.6 
emp~eg~do~. Apu~amo.6 algo quanto ã eomp~een.6ao de 
uma eol.6a quando de~eob~lmo~ em que a~peeto e~t~ ~ela 

c.ionada c.om out~a.6, em e.6peelal eom 6ato~ anteeeden-
[ ... ] 

Ma~ n~o ba~ta a eatalogação de ~elaçãa~ 
E~ta~ eon~tltuem o~ 6ato~ bá~ieo~ de uma elênela, ma~ 

a aewnulaç~o de 6ato~ n~o é· eiêneia em ~i. C ... J 
O eompo~tamento n~o pode ~e~ entendido de modo plen~ 

mente ~ati~6at6~io ~enao indo al~m do~ 6ato~ em ~i. 

O que ~e niee~~ita e uma teo~ia do eompohtamento[ ... 1 
Uma teo~ia, t~l eomo eu utilizo aqui o te~mo, nada 

tem a ve~ eom a p~e~e~ça ou au~êneia de eon6i~maç~o 

expe~imental. O~ 6àto~ e a~ teo~ia~ n~o ~e eont~a
p5em ent~e ~i. A ~elaç~o eo~~eta ~ e~ta: a~ teo~la~ 
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.6e. ba.6e.iam e.m natO.6;· .6ão aniltmaçõe..6 ac.e.ltc.a da oltgan:!: 

zação de. natO.6 '. [ ••• ] Ma.6 pO.6.6ue.m uma ge.ne.ltalidade. 

que. tltan.6c.e.nde. 0.6 nato.6 e.m palttic.ulalt palta c.onne.ltilt-
lhe..6 uma utilidade. mai.6 ampla. Ne..6~e. .6e.n~ido, ~oda 

c.iêYl.c.La ac.aba pOIt c.he.galt ao e..6~ã.gio de. ~e.oltia. (189, 

p. 333-337) 

E, em sequência, após caracterizar e criticar "os 

dois grandes sistemas explicativos que têm vindo dominando o 

campo da psicologia durante cem anos", ou seja, a teoria da men 

te controladora e a teoria fisiológica do comportamento,Skinner 

delineia, provavelmente inspirado em Kantor (93), o processo oe 

lo qual se chegaria a uma teoria alternativa para a efetiva ex 

plicação do comportamento: 

o que. .6Ultge. e.m p.6ic.ologia·1 igualme.nte. ao que. .6ultgiu 
e.m algum mome.nto da hi.6t5ltia da'maiolt paltte. da.6 c.iên 

c.ia.6, ~ uma ~e.o~ia que. .6e. lte.ne.Jte. ao.6 6a~o.6· e.m um .60 

n:tve.l de. o b.6 e.ltvação . [ ••• 1 
o pltime.ilto pa.6.6o palta ~ e.laboltação de. uma ~e.oltia c.on 

.6i.6te. e.m ide.nti6ic.alt 0.6 dddo.6 b~.6ic.o.6. Pode. .6e.1t c.oi . 

.6a 6ãc.il ou di6:tc.il , .6e.gundo de. que. c.iênc.ia .6e. tlta~e.. 

[ ••• ] A p.6ic.o-f.ogia .6e. de.6lto~1ta c.om um pltoqle.ma [ ••. ] 
di6:tc.il: quai.6 .6ão a.6 paltte..6 do c.ompolttame.nto e. do 

me.io e.n~lte. a.6 quai.6 c.abe. de.fuon.6tltalt uma.6 lte.laçõe..6 Ite. 

9 ulalte..6 ? [ ... ] 
Vi.6to que. não ide.n~inic.amo.6 c.laltame.n~e. 0.6 dado.6 .6ign:!: 
6ic.a~ivo.6 de. uma c.iênc.ia do c.ompolt~ame.nto, não c.he.g~ 

mo.6 bem plte.paltado.6 palta o .6e.gundo e..6~~gio de. e.labolta 
ção da ~e.Oltia, no qual de.ve.mo.6 e.xplte..6.6alt lte.laçõe..6 e.n 
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~~e o~ d~do~. A~ ~elaç~e~ de~~e tipo que ~e ob~e~vam 

c.on~~i.tuem o~ óato.6 que inté_g/Lam Wi/a c.i~nc.ia ou - ao 

alc.ança~ um gnau .6u6ic.iente de gene.~alidade ~ua~ 

lei.6, [ ••• ] O pon~o filLac.o de um pnimeilLo e.6tágio na 

elabonaçã.o da teolLia não pade ~e/L lLe~ifiic.ado no ·~egu!!:. 

do . [ •.. ] 

-
de ~elL exempli6~c.ado pOIL um exempld .6imple.6, plLoc.ede!!:. 
~e da c.i~nc.ia da me.c.~nic.a~ Galileu, c.om ajuda de. 

~eu~ pnedec.e~.6one.6, c.omeçou pOIL limitalL-.6e a um c.on 

junto del~mi~ado de dado.6. PlLopô~-.6e a ~lLatalL da.6 .6~ 

~uaç~e.6 do.6 c.onpo.6 em detelLminado.6 momen~o.6, em vez 
de e.6~udan .6~a C.dlL, .6ua duneza ou .6ua.6 dimen.6~e.6. E.6 

~a dtc.i.6ão, c.anac.~enI.6tic.a do pnimeilLo e.6t~gio na ela 

bOlLação de um~ ~eonla, não fioi ~ão fi~c.il c.omo no.6 P! 
lLec.e agolLa. Galileu plLoc.edeu em ~on~inuação a demon~ 
~lLalL uma lLelação en~lLe .6ituação e tempo: a pO.6ição de 
uma bola em um plano inc.linado e o tempo ~lLan.6c.olLlLido 

de.6de o momento de .6ol~ã-la. Vepoi.6 .6ulLgiu algo no 
va, ou .6eja, o c.onc.ei~o de ac.elelLação. Mai.6 adian~e, 

ã medida que .6e iam inc.onponando outno.6 dado.6, .6ung~ 

lLam·outILO.6 c.onc.elto.6: ma.6.6a, fionça, etc.. 0.6 c.onc.ei 

tO.6 de.6.6e ~ipo que apanec.em no ~e~c.eilLo e.6~ãgio nepn~ 

.6en~am algo mai.6 do que a.6 lel.6 do .6egundo e.6t~gio 

da.6 quai.6 delLivam. são o p!todu~o pec.ulian de uma el! 
bonação da ~eonia no melhon .6entido e não é pO.6.6Ivel 

c.hegan a ele.6 atlLavé.6 de nenhum ou~no pILO c.e.6.6 o . (189, 
'p. 340-343) 

Neste ponto, e considerada aquela época (1947), Skin 

ner comenta que "em psicologia existem poucos exemplos, caso 

exista algum, de conceitos de um terceiro estágio que permitam 

a comparaçao, pelo que a bola de cristal vai se 

(189, p. 343). 
""L lO"!!"" 

~ACÃO GETUliO ylJlMAlj 

embaçando." 
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2. A INTERPRETAÇÃO BEHAVIORISTA RADICAL DAS QUESTÕES HUMN~AS E 

SOCIAIS 

2.1. - O lugar do behaviorismo radical no contexto da filoso 

fia da ciência 

A última seçao do capitulo anterior, deixada proposi-

talmente inconclusa, poderia ter prosseguimento com a transcri-

ção de parte do primeiro parágrafo da introdução de About beha 

vio~i~m, de 1974, onde·Skinner (231) coloca a questão do que se 

ja o behaviorismo radical nos seguintes termos: 

o Behavio~i~mo nao ~ a ei~"eia do ·eompo~tamento huma

no, ma~J ~im, a 6ilo~o6ia de~~a ei~neia. Alguma~ da~ 

que~tãe~ que ela p~opoe ~ão: t po~~Zvel tal ei~neia? 

Pode ela expliea~ eada a~peeto do eompo~tamento huma

no? Que m~todo~ pode emp~ega~? são ~ua~ lei~ tão v~ 

lida~ quanto a~ da FZ~iea e da Biologia? Pnopo~eio

na~~ ela uma teenologia e, em ea~o. po~itivo, que p~ 

pel de~empenha~~ no~ a~~unto~ humano~? (231, p. 7) 

A rigor, é apenas a esta última questão ~ o papel que 

urna tecnologia avalizada pelo behaviorismo radical poderá desem 

penhar nos assuntos humanos -- que o presente trabalho . busca 

fornecer alguma resposta, através nao só da argumentação discur 

siva mas também de um estudo emplrico exploratório de campo. 

Assim à primeira vista, tal propósito declarado de submeter uma 
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filosofia, ou pelo menos algumas de suas implicações, a uma tes 

tagem socio-empirica deve parecer no mínimo insólita. Não obs 

tante, a própria natureza inerentemente empírica dessa filoso 

fia (se é que ela pode ser- tomada realmente como uma filosofia), 

bem como a consequente posição absolutamente peculiar que ela 

ocUpa no contexto acad&mico da filosofia (ou filosofias) da ciªn 

cia, conferem uma plausibilidade inicial ao projeto. 

- -Nesta seçao, portanto, cumpre nao exatamente fazer a 

concessao aludida na introdução do trabalho, no sentido de sub 

metª-lo ao crivo filosôfico formal conforme manda a tradiçãoaca 

dªmicai mas, até ao contrário, descaracterizar a legitimidade 

ou relevância dos critérios epistemológicos abstratos e forma 

listas tradicionais, a fim de desimpedir o caminho para conside 

raçoes gradativamente" mais concretas que terminem por justifi 

car o estudo empírico previsto. Assim, à guisa de uma conces-

sao mínima à critica epistemológica externa, porém na verdade 

como endosso à postura científica que se vem atribuindo a Skin 

ner desde o ca9itulo precedente, e que se pretende agora consoli 

dar em termos filosóficos, parece oportuno noticiar a avaliação 

proporcionada em 1960 por um qualificado historiador da psicolo 

gia, Benjamin Wolman (265): 

SRi.HI1c..Jt ê o mai.éJ pe.JtéJ,L5:te.H:tc.. do,s péJi.c.õ.togO-6 Ha. ap.ti.c.E:. 

ç.ão do e.mpi.Jti.-6mo .i.ndu.:ti.vo. Se.u. mé:todo de. ob.6e.Jtva.ção 

e. e.xpe.Jti.me.H:taçao Jr..i.90Jr..o.6a.ó ~ Jte.a.tme.I1:te. impJte.-6-6.-êona!!;. 

:te.. Se..óe. c.oHc.e.de..ó.óe. u.m pJt~mio ~ ~e.ne.Jr..a.ti.zaçao .6c..H-6a 

:ta e ao u..óo pJr..u.de.l1:te do.ó c.onc.e.i:to-6, .óegu.Jr..amen:te .6e.Jti.a 

(265, p. 165) 
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Excluindo-se essa única caracterização filosófico-científica fi 

dedigna do empreendimento skinneriano, cabe endereçar às demais 

tentativas de enquadramento epistemológico do behaviorismo radi 

cal a seguinte ponderada e reallstica advert~ncia formulada por 

Marx e Hillix (118): 

E pe4igo~o elabo4a4 exee~~iva~ genenalizaç5e~ eom 

S~innen, [ ... ] ou qualquen gnande 6iguna na hi~t5nia 

da p~ieologia. O~ homen~ bnilhante~.nanamente adotam 

po~iç5e~ t~o extnema~ quanto a~ que lhe ~~o atnibuZ

da~ p04 enZtieo~ Úleauto~. (118,· p. 398) 

Provavelmente, as mais insistentes dessas categoriza-

çoes sao as que vinculam o behaviorismo radical ao movimento ope 

raciionista iniciado em 1928 com Perc~ W. Bridgman e, por exten 

são·, ao positivismo ou empirismo lógico do Circulo de Viena. De 

fato, segundo depoimentos do próprio Skinner (187, 239), emiti 

dos em ocasiões tão distintas quanto 1945 e 1977 respectivame~ 

te, sua tese de doutoramento de 1931 - ou, pelo menos, a parte 

behavion (178) - tivera origem na questão relativa à filosofia 

da ciência então mais em voga na. Universidade de Harvard, ou se 

ja, precisamente o operacionismo. A influência realmente deci 

siva para a configuração desse trabalho remontava entretanto, 

mais uma vez, a Bertrand Russell, de quem Skinner julgava ter 

lido em alguma parte a afirmação de que o conceito de "reflexo" 

em psicologia teria o mesmo ~tatu~ que o de "força"em fisica. 

A esse interesse pelos reflexos teriam se associado portanto, 
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no "lugar" chamado Skinner; certas, leituras que ele já raliza-

ra - Tne. :6.c.~eltc.e 06me.c.ha.ni.c.4 de Mach, 1893, e Tne. l09i.C. 06 

mode.JLn pny~i.c.~ de Bridgman,1928 - resultando da! que fosse 

produzida, como parte de sua tese de doutorado~ uma análise ope 
, --

racional do conceito de reflexo. Em uma das apreciações poste 

riores, Skinner (187) veio inclusive a considerar que "esta foi 

a primeira publicação sobre psicologia que continha uma referên 

cia a Logi.c. 06 Mode.JLn Phy~i.c.~ e constituiu a primeira análise 

explicitamente o'peracional, de um conceito psico16gico" Cp. 28). 

Essa influência exercida pelo movimento operacionista 

na obra de Skinner talvez tenha se devido, em parte, a circuns 

tâncias de proximidade geográfica e temporal: Bridgman escreve 

ra seu livro ~m Harvard, na mesma época em que Skinner cumpria 

nessa universidade o seu programa de doutoramento. Além disso, 

como assinala Boring (22), tal obra' de inauguração do', operacio 

nismo apresentava-se inteligivel e provida de interesse para os' 

psicólogos. E 'tal coisa deveria ser verdadeira também com rela 

ção a Skinneri tanto mais que este parecia já se haver familia 

rizado anterio~mente com o "positivismo experiencial", de ~rnst 

Mach, e assim encontrar-se sensível â sua substituição pela po~ 

tura operacional potencialmente mais behaviorista de percy 

Bridgman. Que historicamente o operacionismo tenha influido so ' 

bre os primeiros esforços acadêmicos de Skinner é algo, portan 

to, que. pode ser colocado' fora de dnvida. Atestarn--oo não só o 

teor de sua tese, mas também a proposta que este chegara a fa 

zer em 1930 â sua banca examinadora, no sentido de dispensá-lo 
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do trabalho de preparação para um ~xame de qualificação/em tro 

ca do uso do tempo assim tornado disponível no desenvolvimento 

da analise operacional de meia dí3.zia de termos chaves proceden-

tes da psicologia subjetiva (Skinner, 187). Não obstante, tal 

oferecimento -- a propósito, não' aceito pela banca de ffirrvard --

vem a ser esclarecido por Skinner nesse mesmo texto, elaborado 

a partir de um "Simpósio sobre o Operacionismo" realizado em 

1945 por sugestão de Edwin G. Boring e sob o patroclnio de PJ~ 

c.ho lo g1.c.al Rev,[e'w: 

o q.u.e qu.eJto a~~-<:nalaJt e. qu.e. naqu.ela e.poc.a -r- 1930 

podia c.,onJ'[deJtaJt ,u.ma anâ.l·-<:~e. opeJtac.,[onal do~ teJtmo~ 

~u.bjet'[vo~ c.omo u.m mé.Jtoexát:c.1.c.i.odentJto do mêt.odo c..i..e.n 

tI6.i..c.o. TJtatava-~e de. u.m .tJtabalho ,[ngJt~to, ne~~JJ.i..ta

do c.om u.Jtg~nc.i.a pela pJ.i..C.OlOg,[4 tJtad,[~,[onal, qu.e LU. 

e.ótava d,[~po~to a levaJt a c.a·bo c.o~o u.m ~ eJtv.i..ç.o pdbl.i.. 

c.o oU. em pagamento pela Jtem-<:~~io de algu.n.6 pec.ado.6. 

Jama.i..~ c.hegou. a me oc.oJtJteJt ~u.e. a anil,[~e pe.Jt6.i..lha.6~e 
ou.tJta 

laç.ã.o 

p.187, 

c.om 0.6 meu.~ pJt5pJt.i..ó.6 pJteju.lgamento.6. 

p . .425-426) 

(Skinner, 

Contraste-se agora esse último depoimento com o fato 

de que na classica apreciação histórica da psicologia de George 

Brett(26 ; revista por R. S. Peters em 1954), se tenha usado 

basicamente, nas apenas duas p~ginas em que o livro busca caraC 

terizar b movimento operacionis"J:a, a transcriçao da seguinte 

avaliação feita por Skinner no Simpôsio de 1945 -- "O operacio 
. 

nismo pode ser definido como o sistema para se falar acerca de 
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(1) as observações da própria pessoa, (2) os procedimentos de 

manipulaçio e de cãlculo envolvidos nessas observações, (3)' os 

passos lôgicos e matematicos que intervém entre as primeiras e 

as últimas formulações, e (4) nada mais" (Brett, 26, p. 53l~.Es 

ta constitui certamente uma indevida proeminência concedida ã 

participação de Skinner no processo historicamente valorizado 

de constituição do operacionismo em geral, e na psicologia em 

párticular, onde a perspectiva operacional skinneriana permane 

ceu sempre como uma dissidência e frequentemente mesmo ignora 

da. Pelo menos, tal é a conclusão a que se pode chegar a par 

tir dos seguintes fragmentos da versão de outro conceituado his 

toriador - seguramente mais familiarizado com o movimento epi2-

temológico em questão', porque dele participara ativarrente - F.dwin 

G. Boring (22): 

Ve modo ge~al, o~ p~lc5logo~ de Ha~va~d em ~emini~io~ . 
e em conve~~a~ de labo~at3~lo 6alavam ~ob~e a ~no~a» 

abo~dagem e come~a~am a u~a~ o te~mo ope~aclonl~mo. 

Foi $.S. 'Steven~ quem a~~umiu a llde~an~a em Ha~va~d.· 

[.:.] O ~nte~e~~e pelo ope~aclonl~mo em Ha~va~d c~e~ 
ceu po~que o V Cong~e~~o Inte~naclonal pa~a a Unidade 
da Ci~ncia 601 ~.eallzado lã. e a malo~la do~ impo~tan 

te~ po~itlvl~ta~ lõgico~ compa~eceu, [ •.. ] t inte~e! 

~ante nota~ que o~ p~ic5logo~ expe~imental~ de HaJc.vaJtd 
que tj..nham ~e.la~oe~ com o ope~aclo ni~mo não e~am t eha 

I -

vlo~i~tas ou p~ic5lo go~ ·ani.mal~, ma~ ~-Ün homen~ que 
e~tavam bu~cando ~lgo~ de de6i.ni~ão em ~i.tua~ôe~ de 

. . 

labo~at5~io ande alnt~o~pec~a:o havia uma vez domina 
do, [ ..• ] Sf?lnne~ e~teve em f{a~va~d ate. 1936,' C .. 1 
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f..te. 60i c.e/ttamente um o peltac.io n.(,sta pltatic.ante, ainda 
. que nao um palttic.~pante em uma emplte~a [o movJ..mento 

opeltac.ioni-sta] c.omum." (22, p~ 656-657) 

Para melhor demonstrar a correçao des'ta avaliação do 

engajamento apenas relativo de Skinner com o operacionismo en 

quanto empreendimento filosofico, contrastado com o grau mais 

extremo de adesão sugerido por Brett (ou P~ters), parece oportu 

no noticiar como o caracterizava o verdadeiro líder do mov·imen 

to em Harvard~ S.· S. Stevens Capud Boring, 22): 

Steven~ li~tou ~ete c.altac.teltZ~tic.a~ do 
qu~podem ~eJt a6lltmada~ aq~l de 60ltma 
v iada. (al O opeltac.ioni~m~ 'envolve a 

opeJiac.ionl~mo , 
gltandem e.nte ablté 
Iteduç.a.o ~e .~ 

da~ a~ dec.laltaç.ôe~ ~oblte o~ 6enômeno~ (pltopo~iç.oe~. em 
plltic.a~r aquele~ teltmo~ ~lmple~·que em geltal lmpõem 
c.ontoltda.nc.ia. E~te c.ltitlltio l ~oc.ial. (bl O opeAa
c.ioni~mo·lida apena~ c.om evento~ públic.o~ ou public.á 
vei~. A expeltiênc.ia p/tivada e~ta exc.luida. (c.l lida. 
apena~ c.om o "outltO", a pe~~oa ~u oltgani~mo que 
~eja o expeltimentadolt. (dl Umexpeltimentado/t 

-·nao 
pode 

c.on~idelt.alt evento~ qu·~ ac.oltltam em ~i pltôpltio, ma~ en 
tio ele tltata a ~i me~mo c.omo "um outlto", ac.eitando 
palta a c.iênc.i~ ~omente o que ele toltne públic.o d~ ~ua 

p/tivac.idade~ (el O opeltac.io~i~mo lida apena~ c.om plt~ 

po~iç.õe~ c.uja veltdade ou 6al~idade po~~am ~elt te~:ta 

da~ c.ontlta aplte~entaç.a.o pelo u~o de opeltaç.õe~ concite 
:ta.5 • .' (61 A opeltaç.'ào bii.6ic.a.. mo~tJt.a.. .6elt a.. di~clti.mina.

ç.ao. Ela de~empenha opap~l que a.. ~en~aç.io (expeltiên . . -
c.ial de~empenhaya' pa/ta.. Ma..c.h~ Toda.. ob~eltvaç.ia ~ no 
6undo di~c.lLiminatõltia.... (9 J Finalmente,. o o peJta..ci.oni.& 
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ta m an.t e.m pJto po -siç-o e.-s 6 o Jtm~i-s e. e.mpZJti. c.a.s c.'.e.aJtam e.n.t e. 
di.6e.Jte.n.c.i..ada.s em -se.u PJtõp.tr,i.o pe.n.-same.n.:to, e.vLta.n.do aMim 
a c.on.6u-st1o i.n.te.Jtmin.ã.ve.l. (22, p. 657-658) 

Na verdade, pois, o que Brett/Peters (26) tomara de Skinner p~ 

ra apresentar como constituindo o ,c.oJtpU-S filosófico'por excelên 

cia do operacionismo não era senão uma parte introdutôria da 

crítica que Skinner mesmo fizera, n(J Simpósio de 1945,aos ru 

mos tomados por essa prática científica sob a influência dos fi 

lósofos do Circulo de Viena. Em contraste com Stevens, Skinner 

propusera apenas três requisitos definidores da prática opera-

cionista, aos quais acrescentava como quarta condição um lite 

ralmente "na'da mais", ou sej'a, a exclusão de qualquer outra 

prescrição ou interdição. E, incisivamente, afirmara que "até 

agora, a principal contribuição procedeu oa quarta providência 

e,'como ela, é negativa" (Skinner~ 187, p. 413), querendo com 

isso significar que apenas tornara possível a evitaçao de algu 

mas referências perturbadoras no trabalho científico. 

Dentre o~ positivistas ~o CIrculo dê Viena que influi 

ram no desenvolvimento do movimento operacion~sta, cabe desta 

car aqui Feigl, que esteve em Harvard por volta de 1930, valen 

do-se de uma bolsa de estudos para "descobrir o que Bridgman es 

tava pensando e trabalhar em filosofia da ciência em geral" 

(Boring, 22, p. 656). E ainda: "Foi ele [Feigl] quem introdu 

ziu os psicólogos d'e Harvar.d às idêias de seu [deles] .. . 
proprl:0 

colega, Bridgman, ao trabalho do CIrculo de Viena, ao positivis 

mo lôgico e aos procedimentos operacionais em geral" (i.bi.d.) . 
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Moore (126) descreve, de forma ma~s'circunstanciada e relevan 

te para os presentes prop8sitos, o processo hist8rico da asso-

ciação entre o operacionismo' e o positivismo lógico: 

o plt1.nc.Zp1.o ope.ltac.1.ona.e. ~e. de.~e.hvolve.ti na c.onte.xto .da 
6Z~Lc.a, que. dultante. a pltime.ilto qualtto da ~eculo t1.nha 

~1.do la,nç.ada e.m um tumulto c.onc.e.1.tual pe.lo~ avanç.o~ 

da me.c.ânic.a quânt~c.a a da te.olt1.a da lte.lat1.vidade.. Em 
uma te.ntat1.va.palta obvialt a 1.ntltu~ão de. te.ndênc.1.a~ 

mZ~t1.c.a~ no~ novo~ c.onc.e.ito~ e.me.ltge.n,te.~, Bltidgman pitE.. 
p5~ qu~ a~ c.ate.golt1.a~ c.1.e.ntZ6lc.a~ 6o~~e.m Lnte.ltplte.ta
da~ e.m te.lt·mo~ de. ope.·ltaç.oe.~ e.xe.c.utada~ pe.lo c.1.e.nt1.~ta. 

A~~im, a plt1.nc.Zp1.o de. Bltidgman. e.lta c.om e.6e.ito urna 
6 oltm ula.ç.ão e.p1.~t e,mOlõ g1.c.a·: o ~ 1.g n1. 61.c.ado d e. um c.o nc. e.i.. 

to ou pltoble.ma c.i..e.ntZ6ic.o e.lta urna que.~tao de.lte.lac.i~ 
nalt, pe.lo me.no~ e.m pltinc.Zpio, o c.onc.e.it~ ou pltoble.ma
a uma ope.ltaç.ão que. pude.~.6 e. .6 e.1t· e.xe.c.utada pOIt um ~xpe. 

Itkme.ntadolt e. ob.6e.ltvada pOIt outlto. se. um c.onc.e.ito ou 
pltoble.ma não pude..6.6e. .6e.1t ~.6~im Ite.lac.i..onado, e.le. .6e.JtLa 
.6.imple.~me.nte. .6 e.m .6 e.nt.ido palt'a a c..iênc..ia. 

O CZltc.ulo de. po~.itivi...6·ta.6 lô g.iC.O.6 e.nc.o ntltava-~ e. Ite.uni.. 
do e.m· V.ie.na ao m e..6mo te.mpo e.m que. o l1.vlto de. Blti..dgman 
e.~tava ~e.ndo publ.ic.ado, e. tal c.omo BIt.idgman e.~tava· 

te.ntando" 60ltmulalt a natulte.za do .6Lgn.i6.ic.ado na~ c.i..ên" 

c..ia~ "6Z~i..c.a.6, o~ po~iti.vi...tda~ lôgi.c.o.6 e.~tavam. te.nta!!, 
do 60ltmulalt a natulte.za do ~i..gni.61.c.ado e.m ge.ltal, [ ••• ] 
Ao .invê~ de. c.onti.nualt o~ a.e..tame.nte. 1.mplto6Zc.uo~ de.ba 
te.~ ~oblte. o ~.ign1.6ic.ado e.m te.ltmo.6 de. e.xpe.lt.iênc.ia pe.~-

~oal, o~ po~Ltiv~.6ta.6 lõgi.c.o.6 e..6tabe..e..e.c.e.ltam urna te.o 
Itia da 1te.6e.ltênc.i..a ou ·c.oltJte.~pondênc.ia, de. ac.oltdo c.om 
a qua.e.. o .6igni6ic.ado e.lta urna que..6tão de. Ite.duç.ao de. um 
.6Zmbolo lin9uZ~ti.C.o de.~ignati.vo a um c.onjunto de.'ob.6e.A 
vaçoe.~ p~6.e..lc.a.6~ a 6.im de. e.~tabe..e..e.c.e.1t "ac.oltdo" quanta 
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a que. o <51.mboR..o~e. Jte.óe.Jtia., Ve.<5de. que. a pO<51.ç.Cio e.Jta 
. in.te.iJtame.n.te. c.on~.c~.te.n.te. c.om o pJtinc.lpio de. R/(,idgman,. 
a~ dua~ pe.Jt~pe.c..tLva~ ~e. tOJtna/te.m udJte.i.tame.n.te. . a.lia 
da<5, e. 60Jtamac.lamada~ c.omo uma Jte.~oluç.ao do~ pJtoóle. 
ma<5 e.pi.6te.molo gic.o~ daépo c.a. (126 I P. 121) 

Em um artigo l?osterior, Moore (128) considera' ainda a recepti 

vidade de tal soluça0 epistemológica oor parte da psicologia: 

A c.iênc.ia p&Lc.olõgic.a que. e.~.tava ·te.n.tando pôJt ~ua pJto 
pJtia c.a<5a e.m oJtde.m mal~ ou me.no~ a me.~ma époc.a que. a.6 
c.iênc.ia . .6 6Z~ ic.a~, Jtapldam e.n.t e. lmpl e.m e.n.to u a p e.Jt~ p e.c..ti 
va ope.Jt.ac.ioncti, e.m <5e.u~ me.todo~. A mane.iJta pe.la q'ual 
e.la 60i im·ple.me.n.tada, e.n.tJte..tan.to, in61ue.nc.iou pJt06un 
dame.n.te. o ·de..6e.nvolvime.n.to 'do c.ampo. Em um de..6e.jo de.' 
baniJt a.6 ambiguidade.~ do e.:6.t·Jtu.tuJtali~mo [de. TUc.he.ne.Jt] 

'. , 
a.6.6im c.om~ de. .t~JtminaJt ~o~, o~linc.e.~~ante.~ de.ba.te..6 eon 
c.e.Jtne.n.te.& ao& c.on.te.üdo.6 da c.on.6c.ienc.ia, 0.6 p.6ic.ôlogo.6 
e.xpe.Jtime.ntai.6, c.omo S.te.ve.n.6, BoJting e. Spe.nc.e., junta
me.nte. com óilô.6060~ c.omo Be.Jtgmann, e.ndo.6.6aJtam a nova 
ên6a~e. .6obJte. a "obje..tividade." e. c.ompJtome.te.Jtam-<5e. c.om 

.o pJtinc.1.pio do~ dado.6 "publlc.ame.n.te. o b& e.Jtvã.ve.i.6".· A 

obje..tividade. e.Jta vi.6.ta c.omo o an.tZdo.to paJta 0.6 male..6 
me..todolõ gic.o.6 c.au.6 ado . .6 pe.la .6 ub j e..tividadé pJt'e.vale.c.e.n 
.te., e. a i~6a.6e. .6obJte. dado.6 public.ame.nte. ob.6e.Jtvã.ve.i.6 
~Jtomoviauma ~pi.6.te.mologLa da "ve.Jtd~de. pOJt ac.oJtdo". 
Su.6.te.n.tava-.6e. que. o movime.n.to e.Jta .te.c.niea e. óilo.6oói 
c.ame.nte. mai.6 .6oói.6.tic.ado, e. pOJt.tan.to PJte.óe.Jt1.ve.l, ao 
wa.t.6onL&mo, que. jã. havia an.te.JtioJtme.n.te., e. c.laJto, .6 e. , 
OpO.6.to ã& pJtã.tic.a.6 da p.6ic.ologia .6 ubj e..tiva. (128, 

p. 56) 

Nao obstante, essa sofisticada abordagem têcnica oP!:, 
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racional, apoiada filosoficamente sobre. o prestígio do positi-

vismo lógico, acabaria simplesmente por neutralizar o que de 

mais legItimo havia no behaviorismo primitivo de vfatson ..-. o an 

ti-mentalismo. Deixando--se de lado, por enquanto, o julgamento 

crItico da estrat5gia watsoniana de mera negaç~o dos eventos 

privados como objetos de estudo da psicologia, acompanhe-se com 

Hoore (128) a não menos crit.icável estrat5gia oposta assumida 

pelos psic5logos operacionistas em ascençao: 

o ope~a~ioni~mo ~onven~ional du~ante o~ ano~ de 1930 

e 1940 dLbe~ia do w((.t~onif,))Jo no J.ienLi.do de que o ope~a 
~ioni.6!l1o neto negava o~ el.itado.6 menta.i.6 pek .6e. Ve n.~ 

to, etLa. tomado ~OlJ!O obviamente vel1.dadei~o que tai~ 6~ 

n5meno.6 de dimen.6~o mental ~omo J.ien.6aç5eJ.i, imagen.6 e 
idéia.6 e~tavam l'le~e.6.óatLiameHte envotvidoJ.i na expli~E: 

çao do ~ompo4tamel'lto. (128, p. 57) 

Urna ilustraç~o nitidamente corroboradora des~a orientação pode 

ser encontrada, corno sugere Moore, na obra de um dos neobehavio 

ristas mais estritamente informados pelo positivismo lógico, 

Kenneth Spence. De seu artigo intitulado The po~tulate.6 and 

method~ 06 "BehaviotLL~mrr (244), de 1948, Moore (128) extraiu a 

seguinte significativa passagem: 

Fetizmente, a ~elaç~o da expetLi€n~la imediata (~onJ.j 

~i€n~..t(d ~om 0<5 dado!), e ~o nt5 ttLuc.to<s da ~itn~ia tem l.ii 

do ~o n.:S ide~av elm e,l'lte c.laJLi6L~ada em ano!.) tLe~ente<s p ~ 

loJ.i el.i~~itaJ.i de va~loJ.j di6e~eHteJ.i g~upO.6 de penJ.iado

tLeJ.i, 0J.i 6..tlõ.6o 60<5 da ~lê:n~i,a, patLt..t~u.latLrnente O.:S PE. 
J.iltlvl~ta.6 lõgl~oJ.j, c.ienti.óta.:S 6lloJ.io6l~amente otLien 
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tado~ como B~~dgman c, dent~o da r~icolog~a, e~c~ito

~e~ como Bo~~ng, P~att ~ Steveri~, 6o~am bem ~ucedi

do~, eu c~eio, em conclui~ que os dado~ de toda~ a~ 

ci~nci{(~ têm (/ .. mC-8!fla ofL,{~9cm - a f.iaóe~, -a expe~i~ncia 

imedJ_ata de (,(.1)1 o·b.óe~\!({d(J~, o p~op~,tO cienLLsta. lI.> to 

quc~ dize~, a e.xpe~i~llc,La ,(~me.di(tto.., a. mathiz inicial 

não ê mail.> con!.Jide~ada um p~oóle.lIJa 

~o.. o cientil.>ta enquanto cie.ntilta. 

a tomo.. po~ ce~ta e então p~oced~ ~ 

del.>e.nvolvem, 

de conce~n~ncia p~ 

Ele ~implel.>mente 

lua ta~côa de de.I.> 

cfLe.ve~ 01.> eventol.> que nela oco~~em, e. de.l.>co6~i~ e 6o~ 

mula~ a natu~eza da!.> ~elaç5el.> mantida!.> e.nt~e elel.>. 

(128, p. 57) 

Esclarecendo a questão, logo em seguida à transcrição dessa pa~ 

sagem, observa Moore (128): 

o que o opefLacionil.>mo 6azla e.~a ~ão pe~9unta~ I.>e ha 

via evento~ mental.ó q~e 6~I.>~em dil.>tinto.ó de evento!.> 

{l!.>icol.> , ma!.> d e. p~e 6 e.~ência p e~g untava como lida~ uen 

ti6icame.l1te com cve_Hto,5 mentai!.>. A.6l.>im, qUC-5toe..ó con 

ce~rtCnte.l a .6en!.>açoel.> etr.am tip,êccune.nte. ~e.duz.idal.> a 
q1J .. 

que.l.>t~el.> conce.~ncnte..ó ~ como uma .6cnl.>~ção c~a medida 

em te.~mol.> de. alguma opehação {üica, tat como peta e~ 

timação da magnitude. de. um el.>tZmuto ou po~ um p~oce.df 

(128, p. 57) . 

~, portanto, nesse contexto histórico-acadêmico (aqui 

necessariamente bastante simplificado), e especificamente no 

"Simpósio sobre o OperacionisIlJo lI de 1945, que Skinner, guardan 

do uma consistente fidelidade à postura behaviorista básica,rom 

pe abertamente com a perspectiva operacionista então prevalecen 
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te na. psicologia experi.mental ~ As ra.zOes para tal rompiluento 

oU I talvez melhor dizendo( denúncia., já q\le Ski.nner jamais se 
. i 

deixara atrair pelo movimento operacionista institucionaliza-

do - encontram-se bastante explicitas no seguint.e fragmento d~ 

sua participaç~o no referido simp5sio. S~o'elas apresentadas 

inclusive em um tom de franco e contundente "desabafo", face a 

face com aqueles cujos comportamentos científicos eram ent~o 

criticados: 

Cheio que o Vepahtam~nto de Hahvahd tehia ~ido mai~ 

6eliz ~e tive~~e aceito o meu 06ehecimento. O que 

~uhgiu, ao inv~~, 60i o opehacioni~mo de BOhing e 
Stev e.n.6 . E~ te ~ e de~ Chev eu co mo uma teJ1tativa' de ~ e 
guih a COhhente befwvioh,L5ta ~ em demaóiado /'l.u1do. .'Vão 

e-4tou de acohdo. t ·um intento de heconfiece,h a.ó mai.ó 

podeho.óa.ó heivindica.çoe-5 do befiaviohi.ómo, impo~~Zvei.ó 

j~ de de.ómentih, ma.ó ao me-5mo tempo con~ehvah ab ve 
lha.ó conc~pç~e-5, dada.ó a modo de e~plicação. Admi

tiu-~e que o~ dado.ó da p.6icologia devem ~eh mai.ó com 

pOhtamentai~ do que mentai.ó ~e a p~icologia h~ de .óeh 
''''-::iv 

um membho da.ó CiêncJ.cvs Unida.ó, mCt~ a p'o.ótuha adotada 

ê, ~imple~mente, a do "óehav1.ohi-5ma metodológico". S~ 

gundo e.ó~a douth1.na, o mundo e.óta dividido em 6ato.ó 

p~blico.ó e Phivado.ó, e a p.6icologia paha cumphih a.ó 

exige.ncia.ó de wna ciência, deve iimitah~.6e ao.6 Phimei 

hO.6. Tal coi.6a nunca 60i bom behaviohi~mo~ ma.ó he~ul 

tou em uma pO!.ltuha ndc.il de expoh e de de6endeh 1 êi 
qual hecohheham 6hequentemel1te 0.6 phÓphio!i be..haviohii _ 

ta.6. t pouco oóje..tâ.vel paha a ,subj'etivi,sta, pOhque 

lhe.. pe..hmLte con.6e..hvah "a expe..hi:~ncia" paha 61n.6 de.. 

expllcaçao "nao - fi L5 i:cali-4 ta Jf ~ 
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A po.ó.tufLa nã:o 'i genu.útamen.te opeJtac..ional pOlLque, mo.ó

.tJt(,(. uma f(,e.nJnc~a. a. a.óando nafL a.s fJ.cçõ es. [ ... 1 O que 

6 a.l.tCl ê a cwdac-Lo.& a e. i,l1ci.tal1te h~pô t e<s e ó ehav ~OfL,Ü.ta 

de que o que algu~m oÓ.óefLva e aquilo de que algu~m 6~ 

la e .óempfLe o mundo "fLe.al" ou "6Z/jico" [ou,pelo meno.ó, 

o .óeu mu,ndo J, ~ que a ex.pefL-lenC~a ~ uma con.ót,'1.uçã.o di 

fLivada que !i~ podr /.,efL compfLeendida atJtav~/" de uma. 

an~li/"e do/., pfLOCe!i/"o~ vefLba~/j [en~o, poJt cefLto, mefLa 

mente', voca~~ l. (Skinner, 187, p. 4'27) 

Foi, assim, no artigo de Skinner ensejado por esse 

simp6sio e intitulado The opefLat~ol1al analy.ól.ó 06 p.óychological 

tefLm.ó (187) que, segundo Day (54), ele estabeleceu pela prime! 

ra vez a importante distinç~o entre um behaviofL~.ómo metodolôgi 

co e um bom behaviorismo, o behaviofLi.ómo fLadical. Oportunamen 

te, o seguinte depoimento de Day, ao endossar tal assertiva, e~ 

clarece algumas restrições criticas despropositadas e insisten 

temente mantidas por uma parte da comunidade acadªmica (tanto 

psico16gica quanto filos6fica) acerca das posiç,?es skinnerianas: 

Qua.óe todo p.ó~côlogo que eu conheço concep.tual~za o 

opefLac'{:ol1~.ómo de acofLdo com, o modelo do 

lôgico e do behav~ofLi.ómo metodol~g~co. 

po/"Ltiv.{:.ómo 

Não oÓ.ótclI1te, 

~ em !ieu afL.t~go de 1945 /"ob~e o opefLacioni!imo que 

Sk~nnefL 60fLmula pela pfLime-lfLa vez a d~5.tinçã.o entfLe 
OI., b ehav~ofL~M)JO /., fLadical e meto dolõ g~co . E!i /., e afLt~g o 

não pode .óefL compfLeendido a menos que seja clafLamente 

v-l.ó.to que po~ de6~nlçio opefLacional SkinnefL indica 

mu~toex.plicitamel1.t~ a anali/.,e 6uncional do compofLta 

menta vefLbal envolvendo o .tefLmo a ~efL de6inido. Ha 
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multa pneocupaç~o po~ pante do~ cnZtlco~ hoje em dia 

aceJLcÇ(. da. P-'l:0 po.óta intelectual envolvi.da naél al.>.6-<-n1 

diama.d a.6 "tJLaduçoeli" de expJLe.6.6 Ô e.él mentaLt.é.tica.6. co 

munI.> que S~lnnen 6JLequentemente 6az. No entanto, 

Skinnen d,ücute a "tJwduçao" de tenmo.ó ne.6.6e ant.tgo 

de 1945, e a'l e . .6.6a.6 tnaduç5e . .6 podem .óen v,{ . .6ta.6 como 

envolvendo pa.6.6o.6 em dlneç~o a an~l.tJ.je6unc.tonal do 
compontamento venbcLl. (Day, 54, p. 94) 

De fato, nenhum dos "auxilios" proporcionados pelo PQ 

sitivismo lógico ao behaviorismo metodológico - para solucio 

nar, em termos epistemológicos, o problema das relações entre o 

"público" e o "·privado", lamentavelmente mantidos distintos em 

sua essência, como uma reedição da antiga dicotomia entre "físi 

co" e "mental" - é necessitado pelo behaviorismo radical. Co 

mo os fenômenos públicos e privados são considerados por Skinnei 

como possuindo a mesma natureza fisica essencial, diferindo ap~ 

nas quanto à sua acessibilidade, e como também não adere ao cri 

tério filosófico da "verdade por acordo", Skinner não precisa 
" 

fazer uso do artifício linguístico de uma teoria da referência 

do significado dos termos subjetivos, nem tampouco atender ao 

requisito lógico da "verificabilidade intersubjetiva". Para 

Skinner (187), "o único problema que uma ciência do comportamen 

to precisa resolver em conexão com o subjetivismo é o comporta 

mento verbal"; e respondendo à sua pr5pria pergunta '''Como po 

demos considerar o comportamento de falar sob~e estados men-

tais?" - afirma a autonomia da ciência em relação à filosofia: 

"A solução deve ser psicológica, ao invés de lógica." Cp. 429). 
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Skinne:r; tem portanto sua prôpria versao estritamente psicológl: 

ca, radicalmente behaviorista, do quedev~ constituir uma neces 

sária definiçZlo operacional; esta, co~o sintetizada por l1.oore 

(126), "envolve nada maj,s, nem nada menos, que a especificaçã~ 

das condiç6es de estimulos antecedentes e cónsequentes que con 

troiam o uso de um termo particular pelo cient.ista" (p. 130). 

Ou, de maneira mais extensa e circunstanciadi: 

A inteJLpne.to..ç.ão ó e.fULvioni/.)to.. [no..dic.o..l] do o peno..c.ioni~ 

mo pode ,sen [ •.. ] entendido.. c.omo uma que,stão de dete.n 

minalL o..,s c.ondiç.õe.,s que levam o c.i.e.nLüto.. o.. U.6o..n o te!!:: 

mo do.. ôonmo.. que u.6o... No J.ie.n.ti.do de,que Quando o c.ie.!]: 

elementoJ.i do o..mói.ente, então o openo..c.i.oni.6mo c.onJ.ii.J.ite 

em detenminan o.. e.xt~nJ.ião em que eJ.iJ.ieJ.i elementoJ.i, e 

J.iUa6 manipulaç.õeh, i.nôluenc.i.am o c.ompofLtamento venbaf 
do c.ientiJ.ita. Na c.i~nc.ia pJ.iic.ol5gic.0.., 0..0 J.ie. ôalan J.i~ 

óne uma openaç.~o, J.ie eJ.ita ôalandoac.enc.a da impoJ.iiç.ão 

de algum c.onjunto de. c.ondi.ç.õeJ.i de estImuloJ.i J.iobne uma 

pe.ó/.) 00.., e a ob/')eJLva.ç.ão de. J.ieu eôei.to. O openac.ioni~ 

mo c.oVlJ.iLóte e,ntão em de.tenminan a ex~-e.n.J.ião em Que (1) 

eJ.iJ.io...6 c.ondiç.õeJ.i de eJ.itZmuloJ.i impoJ.ito..J.i, e (21 o.. neJ.ipo~ 

to.. que o.. peJ.i.6oo.. 60..z o.. elaJ.i, i.n6luenc.iam o.. deJ.ic.niç.ão 

venbal do evento c.ompontcunento..l pOfL pante do pJ.iic.5lE. 
go. (Moore, 126, p. 123) 

Antes de passar à questão crucial da presente seção--

qual seja, a de se o behaviorismo radical deva ser legitimame~ 

te considerado como constituindo em s~ prôprio uma filosofia da 

ciência -- convém abordar, ainda que sucintamente, um dos aspe~ 

tos mais polêmicos do behaviorismo skinneriano, e que de certo 
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modo é bastante responsável por tal discussão da sua passagem 

de ciência a filosofia do comportamento. Trata-se da observabi 

lidade dos dados dessa ciência psico16gica quando ,est~o envol 

vidos os assim chamados "eventos privados". Na verdade, uma 

boa parte de About behavioni~m, que se pretende uma exposição 

da filosofia da análise experimental do comportamento, é dedic~ 

da a essa complexa questão; o mesmo acontecendo em Behavion,Lóm 

at ói6tlj (208), de 1963, Moore (129) extrai desse artigo ante-

rior de Skinner as seguintes passagens, para chegar a uma inte 

ressante e pertinente constatação: 

E e~pecialme~te impo~tante que uma ci~ncia do 

tamento en6 Jtente o p~oblema da p~lvacldade. 
compo!!; 

Pode 6~ 

z~-lo ~em abandona~ a po~iç~o b~6ica do behavio~i6mo. 

~ •• J Uma adequada ci~ncia do, compo~tamento deve con 

~ide~a~ o~ evento~ que t2m luga~ dent~o da pele do O!!; 

gani~mo, nao [como] mediado~e~ 6i~iolõgico~ do compo!!; 

tamento, ma~ como p~~te do p~õp~io com~o~tamento. 

(Skinner, 208, p. 208) 
:.!?'f 

Algun~ do.6 o b j eto~ ,da lnt~o~p ecção ~ ao ~e.6 po~ ta.6' p~i 

vada.6 (el1cobe~ta,.6 J. [ .•• ] 0.6 e.6tZmulo.6 que. ge~am .6ao 

6~aco.6 ma.6, 11~0 ob.6tante, do me.6mo tipo do.6 que .6ao 

ge~ado.6 po~ ~e.6po~ta.6 mani6~.6ta.6. Seftia um e~~o l1e

ga~-.6e a cOI1.6ide.~~-l~ como dado.6 .60 po~que um .6egundo 

ob.6e~vado~ 11~0 pode v2-la.6, 'pelo mel1O.6 .6em a ajuda de 
in.6t~umento.6. 

Out~O.6 objeto.6 comul1.6 da il1.6tno.6pecção .6ã.o 0.6 e.6tZmu 
lo.6 p~op~loc~ptivo.6 e,il1te~oceptlvo.6 e (e.6pe.cialmel1te. 

impo~t~nte.6 110 ca.6O "do.6 .6el1timento.6) a.6 ~e.6po.6ta.6 do 

.6i.ótema l1e~vo.6O aut8l1omo. Se~ia a6.6u~do l1e.ga~ a e.xl.6 
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t[nei~ de evento~ de~~e tipo ou ~ po~~lbllld~de de que 
uma pe6~o~ po~~~ ~e~ponde~ ~ ele~ e ap~ende~ ~ de~e~e 

i 

ve-·lo.6. (Skinner, 208, p, 2-19) I 
) 

A propósito dessas declarações, Moore (129) conclui que "o que 

Skinner tem rej ei tado são entidades que sej am fictícias, por exem 

pIo,' não observáveis, sequer em princípio, para ninguém"(p. 84). 

Por outro lado, deduz-se também dessas e de iriúmeras outras colo 

cações semelhantes encontradas na obra de Skinner, que a sua po 

sição não se confunde em absoluto com a de ~ratson, que não ape 

nas rechaçou as entidades men{ais fictlcias, mas recusou-se in 

clusive a considerar em seu sistema as realidades factuais que 

haviam ensejado anteriormente a postulação daquelas entidades à 

guisa de explicação psicológic~. Na medida mesmo em que rejei-

tou os "fatos mentais" (ou eventos privados, na terminologia skin~ 

neriana) como objetos legitimos de estudo da ~sicologia, Watson 

nao fez senão reforçar a distinção entre o objetivo e o subjetl:,. 

vo, o físico e o mental; e, portanto, sua perspectiva epistemoló 

gica, ainda que cientificamente revolucionária sob outros aspec 

tos, situa-se a rigor na base histórica do behaviorismo metodoló 

gico. 

Pelo que foi discutido até o presente momento, o pr~ 

blema da caracterização (ou não) do behaviorismo radical como 

uma filosofia da ciência do comportamento passa forçosamente pe 

la sua comparação críti.ca com as duas posturas epistemológicas 

básicas a que se opõe ~ o assim chamado "mentalismo" e o beha 

viorismo metodológico. Moore (128) proporciona uma excelente 
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-compa~açao desse genero , formulada precisamente em termos beha 

vioristas radicais, cujbs fragmentos transcritos a seguir pare 

cem suficientes para um equacionamento preliminar da questão; 

o behauio~i~ta hadi~al v~ a ~i~n~ia ~omo e~hen~ial

mente "o ~ompo~tamento de ~ienti~ta~ oa Oh p~odato~ 

de t~l atividade" [Valf, 53, p. 318-319J. A.6.óim, 11a 

medida em qae a ~i~n~ia impli~a o~ompo~tamento de 
~ienti.6ta.ó, ama anãli.ó e da. ~i~n~ia impli~a ama anãli 

.óe do ~ompontamento ~ientZ6l~0. Pana O.ó behavlonl.ó 

ta.ó nadi~al.ó, tal anãli.óe ~ ~ondazida no qaadno de 
ne6en~n~ia da 6amllla~ ~onting~~~ia de ne60nçamento 
de tn~.ó tenmo.ó: e.ótZmalo dl.6~niminativo, ne.ópoAta, 

~on~eqa~n~la ne60nçadona. Em qae.ótão em tal análl.óe 
e.ótã a nataneza do.ó e~tZmalo.ó di.ó~niminativo.6 que e~ 

tabele~em a o~a.ói~o pana o ~ompontamento ~lentZ6l~0 

t a.ó ~on.6eqa~n~ia.ó ~e60n~adona.ó qae o mant~m. 

O behavloni.óta nadi~al ~~ multo do ~ompontamento, ~n 

~laindo o ~omponta1Jlento ~lentZ6i~0, ~omo maltlplame!!:. 
te detenminado. T~to e., o behavlonl.óta nadl~al ~on' 

.óldena a ~i~n~ia ~omo o pnoduto de uma extnemamente 

~o~plexa ~om6inaç~0 de maita.6 fionte1 de ~ontnole. 
Vaa.ó de tai.ó fi o nte.ó .ó lio panti~ulanmente lmpontante.ó . 

. pana o pne.óente angamento. Uma ê o que pode .6en ~h~ 

mado de in6lu~n~ia.6 opena~ional.ó .óobne o ~lentl.óta, 

l.óto e, in6la~n~ia.ó da.ó openaçõe.ó e ~onta~to.ó ~om 0.6 
dado.ó. O.ó e.6tZmalo.ó di.6 ~nimlnativo.ó de.6.6 a ~la.ó.ó e le 
vam pon .óeu tanno ~ ~o~.óequ~n~la ne60nçadona da e6! 
tlva pnedlç~o, manlpulaç~o e ~ont~ole do.ó evento.6 am 

biental~. [ .... J 
A ~eganda ~.e.a.6~e di in6.e.uên~ia~ .6obne o ~iel1tl.6ta PE
de .6en ~hamada de .6o~la.e. oa ~altana.e.J no .óentldo de 
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qu.e. hão de.JtivadaJ.i daJ.i pJte.vale.c.e.nte.h tJtadiçoe.h da c.o

mu.nidade. le.iga na qu.al o tJtaóalho c.ie.ntZóic.o e.J.itâ in 

heJt;,do. [ ••• 1 O,s e.J.itZmu.loJ.i di.J.ic.Jtim-<~nativoh ·deJ.iha 

c.lahJ.ie. levam nao tanto ~ pJte.diç~o e. c.ontJtole. de. e.ven 

tOh, maJ.i al1.te..J.i ã: ac.e.itação pe.lo .6 e.guime.nto da.6 Jt~ 

gJta.6 e..6taóe.le...c.i.daJ.i da c.ultuJta. Ihto~, 0.6 Jte.óoJtçad.Q. 

Jte..1.> aqui hão e..1.>.6e.nc.ialme.nte. .6oc.iai.6 e. c.u.l;tu.Jta,0.5. (128, 

p. 60-61) 

Baseando-se nas porposições metateóricas de J. R. Kantor,Moore 

(128) prossegue indicando que "a questão central em tal análi 

se consiste em qtianto o cientista ~ influenciado por seus con 

tactos com operações e dados relativamente aos seus contactos 

com.a comunidade leiga" Cp. 61). Considerando ainda que o si~ 

nificado científico de um certo termo deriva da extensão em 

que o termo se encontra sob o controle. dos estímulos discrimi 

nativos provenientes de operações ~ dos reforçadores provenie~ 

tes da manipulação, predição e controle., Moore explici ta o se 

guinte crit~rio de avaliação do discurso científico: 
'~. 

Um te..Jtmo c.om .6uó.6tanc.ialhignióic.ado c.ie.ntZ6ic.o e. 

pOJttanto u.m te.Jtmo e..m Jte.lação ao qual a c.ontJtióuiçao 

de.. e...6tlmu.lo.6 di.6c.Jtiminativb.6e. Jte.óoJtçadoJte.1.> c.ie..ntló~ 

c.ol.> ~ l.>u.b.6tanc.ial, c.ompaJtada ã: c.ontJtibuiçao de. e...6tl 

muloh di.6c.Jtiminativol.> e.. Jte..óoJtçadoJte..1.> le.igoJ.i. Inve..Jt 

J.iame..nte.., u.m te..Jtmo c.om mZnimo J.iignióic.ado c.ie..ntZóic.o 
~ um te..Jtmo em Jte.laçao ao qual a c.ontJtibuiçao de.. e..l.>tl 
muloJ.i diJ.ic.JtiminativoJ.i e.. Jte..60JtçadoJte.J.i le..igo.6 ~ J.iUÓJ.i 

tanc.ial, c.dmpaJtada.ã::c.ontJtióuiçao de.. e...6tZmuloJ.i diJ.i 

c.Jtiminativ 0.6 e. Jte. 6 oJtçad oJt e.J.i c.i e.. nt1 óic.o J.i • (Moore, 

128, p. 62) 



121 

Assim, pois( quanto ao behaviorismo "'radical de Skinner, con-

clui-se o seguinte: j 
) 

[ ... 1 o compo~tamento ve~bal de S~lnne~ n~o ~ ~im

p..te~rnel'Lte uma t~aduç.a.o [da linguagem comum], no ~el1 

tido de que t~aduç.~e~ ~~o memb~oA da mehma cla~~e de 
~e~po~ta ve~bal que di6e~em apena~ topog~a6icamente. 

Ao il1v~~ di~~o, o~ el.,c~ito~ de Ski.nne~ ~a.o compo~t!l 

mento ve~6al ap~ecIavelmente lJ..v~e da in6luê.ncla le:!: 
ga, uma ln6luê.ncia que atenua o g~au em que a lingua 

gem de al9u~m he coloca h06 o riont~ole de ob~e~va

ç.õe~, ope~aç.õel.) e Ç..ol1tacto~ com o~ dado~. [ ... ] Ve 
6ato, a capacidade de Skinne~ em t~aze~ ~eu p~5p~io 

compo~tamento ve~bal pa~a 1.)06 o cont~ole de tai~ ~n 

6luê.ncia~ i o que to~na ~eu~ e~c~ito~ Imediatamente 

di6Zcei~ pa~a o Iniciante comp~eende~, po~que [e~teJ 

~ ~u~cetZvel ao compo~tamento ve~6al vi~ivelmente 

~ob o cont~ole da in6luê:ncIa leiga, [ ... ] (Moore,' 

128, p. 62) 

Dada tal caracterizaç~o da produç~o.cientifica skin 
'~~. . 

neriana, de acordo com critérios eles próprios behavioristasra 

dicais, Moore indica que, pela aplicaç~o desses mesmos crité-

rios, o me.ntali~mo pode ser definido sucintamente como a in-

fluência leiga em psicologia. Parece oportuno, antes de tor 

nar mais explícita a caracterizaç~o do mentalismo, e talvez 

até adiantando-a, esclarecer que a adjetivaç~o "leiga" frequeE ~ 

temente utilizada por Moore não se refere exclusivamente ã lin 

guagem do homem comum, mas aplica-se ·tambem às formulações con 

temporâneas consideradas eruditas, e principalmente às origens 
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filosóficas, literárias e até científicas dos padrões cultu-

rais predominantes na sociedade ocidental. Uma adequada ilus 

tração para'esse esclarecimento pode ser extraída do próprio 

Skinner, que costuma ser absolutamente realista quanto a esse 

estado de coisas, denunciando-o às vezes até com um certo ar 

dé estoicismo q~ando diz, por exemplo "o mundo da mente rou 

ba o espetáculo. O comportamento não é reconhecido como obj~ 

to de estudo por direito próprio." (Skinn~r, 221, p. 17). Em 

outras ocasiões, entretanto, principalmente quando o que se en 

contra em jOgo é a solução dos graves problemas humanos do mun 

do moderno, ,Skinner assume uma postura mais contundente contra 

o mentalismo, como na passagem a seguir, 'onde se encontram hem 

identificadas algumas das fontes remotas e recentes da chama 

da "cultura leiga": 

o que hentimoh quando expenime~tamoh hentimentoh e o 
que o bh eJr.vamOh . atnq..v êh da intno-s p ec.ç.ão na'o h ão nada, 

maih do que uma mihc.elanea di pnodutoh c.olatenaih ou 

hubpnodutoh dah c.Qndiç5eh ambientai~ ãh quaih Q c.om 

pontamento ehtã. nelac.ionado. [ ... ] Ehtanei eu qu~ 

nendo dizen que Platão nunc.a dehc.obniu a mente? Ou 

que Tomã.-s de Aqulno, Ve-Sc.anteh, Loc.~e e Kant e~tive 

nam pneoc.upadoh c.om hubpnodutoh inc.identaih, 6neque~ 

temente innelevanteh, do c.ompontamento humano? Ou 
que ah lei~ mentaih dOh phic.õlogoh 6ihiologihtah c.o 

mo Wundt, ou a c.onnente da c.onhc.iinc.ia de Willian 
Jame~~ ou o apanato mental de Slgmund Fneud, não tim 

nenhum luga.n iltll L1a: c.ompneenh ão do c.ompontamento hu 
mano? Sim, ehtou. (Skinner, 225,' p. 51) 
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E, voltando a caracterizaç~o do mentalismo por Moore (128): 

Mai.l.. e..ó pe.c..i.6i.c..am e.nte., o me.ntal,V,mo po de. l> e.n c.. o r1..6 i.d e. 

1I.ado c..omo uma oni.e.ntaç.a.o panti.c..ulan pana a e.xpli.c..a

ç.ã.o do c..ompontame.nto, e.nvolve.ndo Of., .ó e.gui.nte. cv.5pe.c...to,!' 

i.mplZc..ito.ó ou e.xplZc..ito.ó: (a] a bi6unc..aç.a.o da e.xpe.-

1I.i.~nc..i.a humana e.m uma dime.n.óa.o c..ompontame.ntal e. uma 

dime.n.óa.o pnê.-c..ompontame.n{cJ...t, (b J o u.óo de. te.nmo.ó p.ó~ 

cológic..o.ó pana .óe. ne.áe.ni.n a e.ntidade..ó onganoc..~ntn~ 

c..a.ó da di.me.n.óã.o pnê.-c..ompontame.ntal, e. (c..) o u.óo da.ó 

entidade..ó onganoc..~ntnic..a.ó c..omo antec..ede.nte.ó cau.óai.ó 

eáLc..iente.6 na exp~ic..a~a.o do c..ompontame.nto. (128, 
p. 62) 

Tomando como· o cerne da epistemologia mentalista a 

postulação .de uma dimensão pré-comportamentalna atividade de 

um, organismo, que oorresp:mde tipicamente à metade mental ou 

não-física de um dualismo metafísico tradicional, Moore (128) 

considera que "0 behaviorismo metodológico é o efeito [dessa] 

epistemologia mentalista sobre uma ciência do"'>; comportamento" 

(p. 64). Segue-se daí que: 

[ ••. ] L>e. alguê.m ê. um·be.havioni.óta me.todológic..o, e 

pon de6iniç.ã.o mentali.óta. Inven.óamente.,.óe. alguê.m 

ê. mentali.óta, e c..omumente. tambê.m um be.havioniL>ta me. 
todológic..o, maL> não .6 e.mp/te. ne.c..e.L>.óaniame.nte.. Exe.mplo.ó 
de. me.ntaliL>mo que. n(1o e.nvolve.m ne.c..e.ó.6 a.niam e.n.te. o be. 
havi.oniMl1o me.todológic..o .6a.0 c..e.nta.ó e..6pec..ie..ó de. p.6ic..E.. 
logia da Ge..ótalt, a 6e.nome.nologia e. a p.óic..ologia hu, 

mani..6ta, que. .óu.óte.ntam que. O.ó áe.nôme.no.6 humano.6 nao 

l>a.o ac..e..ó.óZve.i.ó a anali.óe c..ientZáic..a c..onve.nc..ional,ma.6 
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apena~ a um tipo 'di6enente, tal como inquiniç~o na 

cional ou intno.6.pecção. CMoore~ 128, p. 64} 

j 
Toda a psicologia experimental que faça uso, como convencional 

mente ocorre, do es.tabelecimento prévio de hipóteses (com fr§. 

quência deduzidas de formulações lógico-teóricas) a serem sub 

metidas a testes de inferência estatistica, e, principalmente, 

envolva de algum modo entidades simbólicas mediacionais, como 

variáveis intervenientes e constructos hipotéticos, é portan-

to, no entender de Moore, behaviorista metodológica. Nesse 

sentido, por exemplo, a moderna psicologia cognitiva, por mais 

paradoxal que possa inicialmente parecer, constitui em seu to 

do um behaviorismo metodológico. Um último esclarecimento ex 

traído de Moore (128) parece,_ assim, desejável: 

Talvez o mai.6 comum mal-entendido com nelação ao me~ 

tali.6mo e ao behavioni.6mo metodol5gico .6e ne6ina ao 

papel da.6 cau.6 a.6 "co nceptuai.6" do compontamento. SrúnneJL 

[2 O g] aóinmo u explicitam ente que ele ê. um behaviowta 
~adical .6imple.6mente no .6entido de que ·n~o h~ nada 

em .6ua óonmulação pa~a qualquen coi.6a que .óeja men 

tal. Pne.6umivelmente o que e.6.6a decla~ação .6igni6i 

ca e que exatamente como não h~ e.6paço pa~a uma cau~ 

.64 conceptual do compo~tamento do o~gani.6mo ob.6e~va 

do, tambê.m não h~ e.6paço pa~a uma caU.6a conceptual 

do compofttamento do ongani.ómo 06.6e~vado~. Muito 6~e 

~uentemente o a~gumento que ê. 06e~ecido pelo beha 
vio~i.6ta metodol~gico de~envolve-.6e algo a.6.6im: emb~ -
~a .6 eja mentctli.óta explican o compo~tamento pelo cq:)(', 

lo a entidade.6 cau.óai.ó int~~na.ó, não ~ mentali.óta .óe 

a explicação não advoga a ~ealldade exl.ótenclal da 
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entidade eau~al. [.~] Na ven~ao eomum de tal angumen 

to, diz-.6e que o ongani.6mo age "'eomo .6e" pO.6~ui.6.6e 

aq,uela entidade, ou "eomo .6e" e~tive.6'.6e "obedee.endo" 

a alguma equa~ão. 

O behavioni~ta nadieal eon~idena e.6.6e angumento ment~ 

li.6ta pon eau.6a da maneina eomo ele abniga o eompont~ 
mento do eienti.6ta que e.6tá óazendo a explieação. O 
angumento pO.6tula que há entidade.6 eoneeptuai.6 que 

têm uma exi.6têneia "lõgieo-teõniea", e que e.6.6a.6 enti 
dade.6 pon.6eu tunno eau.6am o eienti.6ta a pnedizen e 

de.6 eneven eonnetamente. [ ... ] Em outna.6 palavna.6, 0.6 

eienti.6ta.6 ~e tonnam mentali.6ta~ aeenea da.6 eaU.6a.6 de 

.6eu pnõpnio eompontamento quandd ele.6 apne.6entam tal 
aJtgumento.(Moore, 128, p. 64-65) 

Em um artigo mais recente, Moore .(129) aborda novamen 

te essa questão, fazendo notar que a objeção behaviorista radi 

cal a tal prática behaviorista metodológica de postulação de en 

tidades mediacionais hipotéticas é de natureza realmente epist~ 

mológica. A epistemologia empírica ensejada pelo behaviorismo 

radical simplesmente deve rejeitar a noção da lógica como um 

sistema transcendental em relação ao comportamento humano; e, 

consequentemente, rejeita-se também o uso de artifícios lógicos 

tais' como as variáveis intervenientes, passando-se, alternativa 

mente, a interpretá-las como resultados de um processo de manip~ 

lação autoclítica do comportamento verbal dos (e pelos) cientis 

tas que as propoem como explicações. Na medida, portanto, em 

que o behaviorismo radical explica criticamente a produção de 
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explicações ditas científicas, ele parece ,realmente, pelo menos 

em princípio, constituir em si próprio uma filosofia da 

cia, como quer Skinner. A convicção de Moore a esse 

apresenta-se deforma inequívoca na seguinte passagem: 

ciên-

respeito 

A~~lm, pana o b~havlonl~ta nadleal, a qu~~tão ê ~~m

pn~ a d~ ponqu~ pnlnelplo~ tal~ eomo obj~tlvldad~, 

op~naelonl~mo, ~te, ~ão út~l~, quando o ~ao. E~~a 

qu~~tão d~v~ ~~n n~~pondlda noeont~xto d~ uma an~ll

~~ da~ eontlng~nela~ qu~ eontnolam o eompontamento 
v~nbal e·l~ntZ6leo. (Moore, 129, p. 85) 

Considerando que a presente seçao já se encontra algo 

extensa, dado o seu propósito original de configurar uma mera 

concessão acadêmica ao re.ferencial filosófico, e que a discus-

são quanto à suposta natureza filosófica do empreendimento beh~ 

viorista radical não se encerra legitimamente aqui, proceder-se 

-á em seguida a um simples inventário bibliográfico, acompanh~ 

do de comentários sucintos, ,de disputas epistemológicas ainda 

pertinentes. Para começar com os escritos mais flagrantemente 

restritivos à posição skinneriana, m~ncione-se em primeiro lu 

gar Scriven (173), que já em 1956 visava demonstrar' que, a des 

peito da assertiva de Skinner (191) ém 1950 de que as teorias 

(da aprendizagem, mas também da psicologia em geral) não eram 

necessárias, ele realmente as usavaj além disso, Scriven busca 

va rebater as críticas formu}adas por Skinner (193) em 1954 as 

teorias e conceitos psicanalíticos. Em termos de repercussao 

alcançada, cabe citar logo também a resenha crítica de V~nbal 
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b~hav~o~ proporciqnada por Chomsky (37) em 1959, parecendo en

tretanto desnecessário estender-se sobre ela, porque já adequa 

damente contestada por MacCorquodale (115), Richelle (155) e sá 

(165), pelo menos. 

Um outro estudo crítico, também supostamente arrasa

dor do behaviorismo radical, de menção obrigatória não só pelo 

"e feito anti-skinneriano" que foi capaz de produzir no meio aca 

dêmico brasileiro, mas ainda porque produzido por um autpr nati 

vo desse meio, é o conhecido O qu~ ~ fiaz~~? de Giannotti (72), 

publicado pela primeira vez em 1974. Com sua nova publicação 

agora em 1985, integrando uma coletânea de trabalhos desse au 

tor, é necessário que seja cuidadosamente respondido por algum 

behaviorista skinneriano, já que, sob a foima de "capítulo de 

um-livro", deverá ter uma repercussao acadêmica ainda maior. 

A rigor, considerados seus equívocos - por exemplo, "0 behavio 

rismo radical [ ... ], em nome de um método que lhe parece alta

mente comprovado pelo sucesso das ciências físicas [ ... ], rejei 

ta o papel totalizante do sujeito, para propor-se a tarefa, apa 

rentementé tão absurda, de esquecer por um momento que a condu 

ta é uma resposta do organismo como um todo" (Giannotti, 72, 

p. 129-130) -- talvez sequer coubesse a réplica; mas, como sao 

feitas inúmeras citações literais fragmentadas da obra de 

Skinner até 1969, torna-se imperativa a empresa de avaliar suas 

críticas à luz do esclarecimento e da complementação informati 

va, a exemplo mesmo do que se fez com Chomsky. 

Em termos de endosso e mesmo enriquecimento epistem~ 
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lógicos do behaviClrismo radical enquanto pretendida filosofia 

da ciência do. comportamento, merecem o destaque que lhes tem si 

do concedido nesta seção os trabalhos de Moore (126, 127, 128, 

129). Particularmente neste último artigo, de 1984, Moore 

(129) provê consistentes reparos às críticas de pelo menos dois 

behavioristas .metodológicos -- Zuriff (269) e Wasserman (257). 

Quanto a Zuriff, comenta Moore: 

ZUf1.-t66 [269J c.Lta Skútne.f1. c.omo c.onc.of1.dando " c.om 

Spe.nc.e. e.m que. 06 ~ve.nt06 pf1.-tvad06 -tn6c.f1.e.ve.m-6e. no 

c.onhe.c.-tme.nto c.-te.ntI6-tc.o atf1.aV~6 de. -tn6e.f1.ênc.-ta do c.om 
pOf1.~ame.nto ob6e.f1.vado" (p. 339), ma6 o pOl1to f1.e.que.f1. 

c.on6-tde.f1.â.ve..f.. c..f..af1.-t6-tc.ação. Sk-tnne.f1. f1.e.a.f..me.nte. 6a.f..a e.m 
~on6-tde.f1.af1. o~ e.Ve.~t06 pf1.-tvad06 -t116e.f1.e.nc.-ta.f..me.nte. e. e.m 

.f..-tdaf1. c.om 06 e.ve.nto6 pf1.-tvado6 c.omo -tn6e.f1.ênc.-ta6, ma6 
e..f..e. e.6tâ. 6-tmp.f..e.6me.nte. f1.e.c.onhe.c.e.ndo que. ao 6a.f..af1. 6obf1.e 

e.le.6, e.le. [Sk-tnne.f1.] não te.m .ac.e.660 a06 e.6tlmulo6 f1.e..f..e. 
vante6 n06 outf1.06. E.f..e. "ob6e.f1.va" 6-tm 6e.u6 pf1.Õpf1.-t06 

e.6tlmu.f..oh pf1.-tvad06, no 6e.nt-tdo que. 6ome.nte e.le. te.m 

ac.e.6ho a06 e.6tlmuloh que. pode.m Oc.ah-tonaf1. uma f1.e.hpohta 
ne.te.; quando 6a.f..a hobf1.e. e.htlmu.f..oh pf1.-tvadoh e.m outf1.0h, 

e.le. e.htâ. pf1.e.6um-tve.lme.nte. e.xtf1.apo.f..ando a paf1.t-tf1. de. he.u 

.pf1.õpf1.-tOc.a60, no he.nt-tdo -tmpl-tc.ado pe.la ge.ne.f1.al-tzação 

de. e.6tlmu.f..o. ZUf1.-t66 [269J af1.gume.nta que. "tal -tntef1.-
pf1.e.tação c.onduz a h~f1.-tah d-t6-tc.uldade.6 lÕg-tc.ah" (p. 
339), mah e.la c.onduz a ta-th d-t6-tc.uldade.6 home.nte. he. 
~e. e.6tâ. c.ompf1.ome.t-tdo c.om uma e.p-t6te.mo.f..og-ta da ve.f1.dade. 

pOf1. ac.of1.do~[ •• J 
Paf1.a o be.hav-tOf1.i.6ta f1.ad-tc.a.f.., o te.f1.mo "ob6e.f1.Vac.-tona.f.." 

-tmpl-tc.a h-tmp.f..e6ment~ "e.m c.ontac.to c.om". Paf1.a o be.ha 
V-tOf1.-t6ta me.todo.f..õg-tc.o, e.ntf1.e.tanto, o te.f1.mo ~ e.p-thte.m~ 



log~cam~nt~ cann~gado, 

"pnov~n mat~nial bnuto 

lôg~ca" . (Moore, 129, 

~ ~mpl~c~ algo no 

pana ~ub~~qu~nt~ 

p. 94-9J) 

129 

~~ntido d~ 

manipulaçã.o 

Quanto ao recente posicionamento de Wasserman (257) a favor de 

uma psicologia animal cognitiva e contra o·que ele considera 

uma abordagem comportamental, argumentando que ao nao assumir 

uma perspectiva cognitiva podemos estar limitando a aquisição 

de conhecimento, Moore (129) esclarece o seguinte:" [ ... ] embora 

o behaviorismo radical não considere o comportamento em termos 

de tais entidades como proce~sos cognitivos, ~d~ias e expectat! 

vas, ele não ignora os fatos comportamentais -sobre os quais es 

sas entidades estão baseadas. Ele simplesmente busca uma formu 

1ação mais efetiva das própri~s contingências às quais aqueles 

que usam tais entidades devem finalmente se voltar para expl! 

car suas exp1icaç5es" (p. 84). Ainda nesse.artigo, Moore tra

ta de corrigir possíveis interpretações errôneas da seguinte, e 

à primeira vista desconcertante, afirmação de Skinner no segug 

do capítulo de Th~ b~hav~on o 6 onga~m~ - "No que concerne ao 

método científico, o sistema estabelecido no capítulo precedeg 

te pode ser caracterizado como se segue. Ele é positivista. 

Confina-se à descrição, ao invés da explicação" (182, p. 60). 

Diz Moore (129): 

o qu~ S~inn~n ~~t~ 6az~ndo aqui ~ ~manc~pan a p~icol~
gla da 6l~lologla. El~ ~~t~ a6inmando qu~ o~ 6ato~ 

~obn~ o compontamento d~v~m ~~n tnatado~ ~m ~eu dln~l 

to pnôpnlo, ~m ~~u pnôpnlo nlv~l de ob~~nvaçã.o ~ ana 
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li~e, e nio ~e~em enea~ado~ eomo algo pa~a ~e~ , expl~ 
eado ~ dihtineia po~ 6atoh do hihtema ne~VOhO. Ihto 

~ ,0 que S~inne~ higni6iea po~ taih pahhagenh, nao que 

a dehe~i~io deva he~ eonhide~ada eomo um 6im 
p~ôp~ia. (129,'p.86) 

Como já sugerido aqui pelo considerável número de ci 

tações de sua obra, Jay Moore é possivelmente um dos estudiosos 

contemporâneos do behaviorismo radical que mais consistentemen-

te assume e defende a postura skinneriana. Moore parece mesmo 

suplantar Willard Day, a cujas formulações recorre com bastante 

frequência, porém sem ,aderir a algumas de suas disposições ap~ 

rentemente conciliatórias (Day, 53) ou a outras que parecem até 

mais comportamentais do que a própria postura de Skinner (Day, 

54). Uma interessante ilustração dessa consistência pode ser 

proporcionada pela comparação das maneiras como um psicólogo co 

lombiano, Restrepo (151), nitidamente simpatizante do behavio 

rismo skinneriano,porém mais filosoficamente orientado, e Moore 

(129), respectivamente, relacionam o princípio de falsificabili 

dade de Popper com a epistemologia behaviorista radical. Res 

trepo considera que a decisão (ou "petição de princ.Ípio") de 

Skinner'em ater-se a um único e bási?O nível de observação le

va, como última implicação, a proposições efetivamente mais fal 

sificáveis, por estabelecer com tal hierarquia implícita exigê~ 

cias mais rigorosas do que as condições popperianas originais; 

e conclui: 

t. a ehta deeihão ju,6tamel1te que damoh o nome de pOhi 
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êe~tnLtamentel5gieo [ ... ], ê pelo meno~ mal~ 
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-nao 

útil 

q~e a po~iç~o extnema do eêptieo e, ao me~mo tempo, 

ne~ulta mai~ de6en~~vel que a volúvel p~~iç~o do eon 
veneionali~ta. N~a ob~tante, ê 5bvio que a po~iç~o 

pnovêm de um aeondo e n~o de um enitênio e~tnitamente 

l5gieo, pelo que e~te pode ~en um de ~eu~ ponto~ vul 

[ ... ] 
[ ... ] ê e~te um ponto que [ ... ] nevela eomo a po~içéio 

de S~innen ê um pa~~o que, embona valio~o ponque pe~ 
mite ne~olven e ~upenan di6ieuldade antenione~, ê ap! 

I'la~ um a mai~ dentne o~ muito~ que deven~o ~ en dado~ 

na enltiea do eonheeimento eientZ6ieo. 
151, p •. 55-56) 

(Restrepo, 

Moore (129), por seu turno, avalia da seguinte maneira o racio 

nalismo crítico de Popper: 

Muito de.~~a po~iç~o epi~temol5giea apoia, ê. elano I a 

noç~o mentali~ta de um ~i~tema l5gieo tnan~eendental, 

e e~~e a~peeto da po~iç~o pod~ ~en atnibuldo a tnadi 

ç~e~ eultunai~ ~ob~e a que eon~titua o eonhee~mento 

humano. N~o ob~tante, h~. algo benê6iQQ aeenea de uma 

doutnina da 6al~i6ieabilidade. A doutnina vai alêm 

do openaeioni~mo I [ ••• ] I ao e~peei6iean que o eompon 
tamento venbal eientZ6ieo ênealmente eontnolado pon. 

eventa~. A~~im, a imponta~ela da doutnina da 6al~i6{ 

eabilidade ê que ela intnoduz a nac~o de eontnole P! 
la~ dado~ de· evento~ expenimentai~ ~obne a eompanta
menta venbal eient16ieo. A doutnina ~u~tenta que n~o 

~e pode eontinuan a defienden uma eenta teania em 6aee . . 
de dado~ eonfilitante~. I~to ~igni6iea a eantnole P! 
la~ openac~e~ e eontaeto~ eom o~ dado~ ~obne o eompo~ 
tamento venbal ~ub~equ.ente. [ .•• ] 
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Ago~a, e~~a~ decla~aç5e~ aqui nio deve~ ~igni6ica~ a 

implicaçã.o de uma pe~~ pectiva e·xpeAimentlim c~uci~ da. 

ciência. Ante~, a implicaçã.o ~ de que a dout~ina da 

6al6i6icabilidade pe~mite a identi6icação de ee~ta~ 

a6i~maçõe~ teõ~lca~ como pouco mai~ que mando~ ~upe~ 

6icialmente di~ 6a~çado~. (129, p. 32-83) 

Como é bastante comum em qualquer disciplina, é po~ 

síve1 que as disputas mais acirradas em que Moore se envolve se 

jam justamente com autores que declaram sua filiação ao behavio 

rismo radical, mas cujos escritos não manif~stam um grau absolu 

to de fidelidade ~s proposiç6es skinnerianas originais. Nesse 

sentido, Moore (128) endossa, citando-a em suas conclusões, a 

seguinte denúncia feita por Day (53): "O mentalismo entre os 

skinnerianos é superabundante, e eles são rapidamente apanhados 

pelas armadilhas do operacionismo de Boring e Stevens. [ ... ] 

Eu tomei a liberdade de falar aqui diretamente a alguns daque-

les que pregam mais ruidosamente uma linha supostamente skin-

neriana. Mal se sabe por onde começar para analisar o material 

verbal grosseiramente desinformado que é gerado com relação ao 

trabalho de Skinner pelo psicólogo típico." (p. 326-327). Si 

tuam-se.provavelmente nesse quadro as críticas de Moore (129) a 

Zuriff (269), já aqui noticiadas. Dentro de tal espírito ava-

liatório, são ainda nitidamente contrastáveis os artigos ·On 

behavio~i~m al1d pfÚVa.tf'; evel1t~, de Moore (127), altamente repre~ 
. . 

sentativo da "ortodoxia skinneriana" com relação aos fenômenos 

comportamentais que ocorrem "dentro da pele", e Tel1 

cau~e~, de Zuriff (268), onde dez desses fenômenos relaciona 
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dos com relatos na primeira pessoa e com a punição; rotulados 

como comportamento verbal encoberto, comportamento perceptual 

encoberto e comportamento manipulativo encoberto; envolvidos na 

atenção, na generalização· mediada, na tradução e na composição 

e "auto-edição"; e, finalmente, o reforçamento encoberto - são 

~oncebidos efetivamente como causas internas do comportamento 

manifesto, embora se enfatize também que sua própria 
... 

genese re 

monta a variáveis controladoras ambientais, externas. 

A esse propósito, não são poucos os "psicólgos 

cos" (para repetir a expressa0 usada por Day) que, embora re 

conhecendo o poder explicativo básico da ~bordagem behavioris-

ta radical, fazem amplas concessões, frequentemente sob a forma 

de apelos conciliatórios, à perspectiva behaviorista metodológi 

ca da psicologia cognitiva; e mesmQ ao mentalismo fenomenológi 

co e existencial-humanista. Engelmann (61), por exemplo em um 

breve artigo com o longo tItulo de A p~~colo9ia co 9 ni:tivi~.ta, 

um !Lama da p~icologia indi~.t;'ngL!-Zve.l, 9!LO~~O modo, da~ p~icol~ 

9ia~ be.havio!Li~.ta e. 6e.nome.nologi~.ta, assume conscientemente uma 

postura desse tipo. Seus argumentos levam, em diferentes Dar 

tes, às duas seguintes conclusões: "Portanto, tanto os cogniti 

vistas, quanto os behavioristas quanto os fenomenologistas in-

vestigam, em primeiro lugar, o comportamento" Cp. 25); e 

"Portanto, tanto os cognitivistas, quanto os fenomenologistas, 

quanto os behaviorist·as refe:t"em-se a algo que está por trás do 

comportamento" Cp. 26). Essas duas assertivas em conjunto con~ 

ti tuem uma das melhores sínteses, talvez inintencionalmente formu 
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lada, do que seja.a epistemologia do.behaviorismo metodológico. 

Em uma solução de compromisso semelhante, Wessells (258)", após 

se declarar "altamente simpático ao behaviorismo .radical", dis 

cu te as objeç6es de Skinn~r ãs explicaç6es cognitivas, para con 

cluirque nenhuma delas identifica limitaç6es de princIpio em 

tais explicaç6es. Diz ainda Wessells (258): "Esta conclusão. ,não 

implica em aprovação das· teorias cognitivas existentes, nem ne

ga o agudo criticismo de Skinner com relação aos perigos da teo 

rização cognitiva, [ ... ] Esta conclusão implica sim, entretan 

to, que é prematuro retratar as considerações cognitivas como 

inerentemente inválidas e não merecedoras da atenção séria, de 

sapaixonada, dos behavioristas radicais" (p. 167). Nessa mesma 

linha conciliatória, Burton (30) sustenta ~ue a realização de 

pesquisas por behavioristas radicais e psicólogos cognitivistas 

em colaboração é tão possível quanto desejável. 

Evidenciando uma influência ainda mais acentuada da 

posição epistemológica mentalista, Lieberman (111), por exem

plo, provê uma revisão histórica dos argumentos contra o uso da 

introspecção como método de investigação psicológica, concluin

do que em sua maior parte perderam a validade ou sua força ori-

ginal, de modo que neste último quarto do século um emprego 

mais amplo de tal metodologia, com as adequadas precauçoes, pr~ 

vavelmente superaria os seus possíveis custos. Por seu turno, 

Mischel (123), embora iniciando também com uma apreciação histó 

rica comparativa das perspectivas filosóficas das quais suposta 

mente ter-se-iam derivado,respectivamente,o behaviorismo radi 
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cal e a psicologia cognitiva, 'apela para a noçao evolucionária 

moderna do. valor de sobrevivência, ao argumentar que os fenôme··· 

nos psicológicos devem ser explicados como tendo sua sede em 

agentes humanos nos quais se pressupõe a existência de poderes 

.cognitivos específicos da espécie. 

Esforços para estabelecer relações entre o behavioris 

mo radical e outras formas mais puras e esp~crficas de mentalis 

mo, como a' fenomenologia e a psicologia humanista, são também 

bastante frequentes. Nesse sentido, Anderson e Saeger (2) noti 

ciam que um simpósio realizado em 1964 sob a designação de 

Behavio~i~m and Phenomenology: Cont~a~tin9 Ba~e~ 6o~ Mode~n 

P~yehology, do qual se esperava um acirramento do antagonismo 

"natural" entre essas duas posturas ep!stemológicas, resultou 

em mais acordos do· que desacordos;'e isto a ponto de seu orga

nizador ter declarado o seguinte - "Dizer que as coisas nao 

funcionaram exatamente como planejado não é dizer que elas nao 

funcionaram. De fato, pelo 'sim~les porém tortuoso estratagema 

de mudar o título do simpósio para "Behavio~i~m and Phenomeno-' 

logy: Complementa~y Ba~e~ 6o~ Mode~n·P~yehology, With One o~ 

Two Vi~~ent~", poder-se-ia colocar tudo em ordem" (Wann, 1964; 

apud Anderson e Saeger, 2, p. 38). Informam ainda esses auto

res que "a partir daquela conferência, diversos artigos conci

liatórios revisaram as relações entre a fenomenologia e o be 

haviorismo" (ibid.) Kvaleoe Grenness (103), por exemplo, fi 

zeram uma comparação entre o behaviorismo radical de Skinner e 

a fenomenologia de Sartre e de Herleau-Ponty, demostrando que 
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todos os três denunciam a "ilusão de um duplo mundo" e aceitam 

o conceito de conhecimento como ação, mas ressalvando finalmen-
• I 

te que os aspectos positivos do behaviorismo poderiam ser apro-

fundados na base de uma fenomenologia radical. Por outro la 

do, Day (53), também citado por Anderson e Saeger, procurara 

provar que no processo de reconciliação o behaviorismo radi-. 

cal seria capaz de englobar uma fenomeno~ogia produtiva, em uma 

nítida "correspondência inversa" com a posição de Kvale e Gren-

ness (103). Corriveau (45) vê, entretanto,uma incom?atibili-

dade fundamental entre os pressupostos de Skinner e de Merleau-

Ponty, sustentando que a psicologia fenomenológica oferece uma 

visão mais ampla e mais profunda do comportamento humano. An 

derson e Saeger (2), por seu ;turno, mostr.am-se efetivamente con 

ciliatórios e, acrescentando a abor~agem cognitivo-desenvolvi -

mental à comparação entre o behaviorismo radiéal e a fenomenolo 

gia, concluem que cada uma dessas abordagens proporciona ,Út6i.gh:á 

únicos e complementares com relação ao comportamento humano. 

Focalizando mais especificamente o intercâmbio com a 

psicologia humanista, cumpre inicialmente dar conta da avalia-

ção produzida por Mowrer (131) em 1976 sobre o estado do beha-

viorismo, segundo a qual Skinner e seus associados teriam revi 

talizado o movimento e sua perspectiva parecia "estar aqui para 

ficar". Não obstante, segundo Mowrer, ela estaria perdendo al-

gum do seu extremismo, devido à aparente necessidade de reconhe 

cimento dos fen5menos subjetivos, refletindo-se tais tendências 

nas frequentes referências a "abordagens humanistas da modifica 
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ção do comportamento". Interessantemente, a rec'iproca também 

parece ser verdadeira, como sugere um texto anterior de Eachus 

(59) intitulado A ~adlcal behavioni~t'~ view 06 humani4tlc P4H 

chol09Y, no qual o autor discute experi~ncias pessoais em "vi 

vência de laboratório" usando· a linguagem e conceitos do beha 

yíorismo radical. Com certeza, entretanto, um sério desequilí 

brio é ocasionado por influências geradas no interior do beha

viori~mo como um todo. Exemplificam-nasj em termos de pesquisa 

teórica básica, a introdução por parte de Bandura (12) dos cha 

mados processos do "Sel6", como os auto-incentivos, no esquema 

explicativo do comportamento pelas contingências ambientais; e, 

em termos aplicados, ·0 emprego de estratégias de modelação, as 

quais, segundo Cook (189), levam explicitamente em consideração 

nunçõe4 humana4 tais. comõ o pensamento. e planejamento, e portan 

to se tornam mais aceitáveis do que as terapias mais radicalmen 

te comportamentais. 

Apesar de serem abundantes as interferências mentalis 

tas no behaviorismo radical, e uma parte delas emergindo de den 

tro da própria "comunidade skinneriana" como denunciado por Day 

(53), são tar,nbém bastante significativas e numerosas as inici.a 

tivas de preservação da integridade teórico-conceitual, básica 

e aplicada, do sistema. A rigor, estas se dirigem principalmen 

te contra a ameaça da psicologia cognitiva, que parece encon

trar-se de fato em asbenç50 ~ ~ue tem em seu apoio, diferente

mente dos demais mentalismos, a epistemologia do behaviorismo 

metodológico. Seguramente, a mais importante dessas iniciati-
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vas, por sua natural capacidade de gerar ~a intensa repercus-

são acadêmica, é representada pelo artigo OJhU I am l10t a cogni. 

tive p~qchologi~t/do próprio Skinner (238), publicado pela pri 

meira vez em 1917. Como previsIvel, são aI consistentemente re 

tomados, no mesmo despretensioso e paciente estilo didático, di 

-versos argumentos pertinentes já expostos em escritos anterio-

res. A "repetição incansável", no caso de perspectivas t~o es-

tranhas à tradiç~o cultural leiga, constitui, como sustentava 

Gramsci (74), uma.necessidade absoluta quando se pretende de 

fato a transformação da presente condiç~o humana. Nesse senti 

do, são trariscritas a, seguir algumas das mais importantes pas-

sagens selecionadas do referido artigo de Skinner (238): 

O~ P.ó.-lc.olog0.6 cogn.-lt.-lv.-l.óta.ó e.ótudal11 [a.6] Jtelaçõe.6 en

.t.Jte oJtgan..l.6mo e amb.-lente" ma.6 JtaJtamente lidam com e1.a...ó 

d.-lJtetaminte. Ao .-lnv~.ód.-l.6.óo, inventam .óub.6t.-ltutO.6 in 
teJtno.ó que .óe tOJtnam o objeto, de .óua c.iê.nc:--la. (238,p.97) 

POJt .óua pJtopJtia natuJteza o co'mpoJttamento opeJtavtte en 
c.oJtaja a inve/1ç~o ,de pJtoce.ó.óo.ó mental.6 ou cognltivo.6 

Em um Jte6lexo, 

condicionado ou incond.-lc.lonado, h~ uma evidente cau.óa 
pJt~via. Alguma col.6a d.-l.ópaJta a Jte.ópo.óta. Ma.6 o com 

pO'/ttamento que tenha .óldo po.ó.-ltlvamente Jte60Jtçado o cair'"" 
Jte em oc.a.6iõe.6 que, emboJta.pJtedl.6ponente.ó, não .6ao 

nunc.a c.ol11pel.-ldoJta.6. O c.ompoJttamento paJtec.e ln.-lc.-laJt 
.óubltamente,' .6em lndlclo.ó pJt~vlo.6, C.01110 .6e geJtado e.6 
po ntaneam ente. Val a i.nvençcto de tal.6 entldade.ó cog~ 

tlva.6 c.omo '1.ntençaQ,: pJtopO.6i.:to ou vontade. (238, 

p. 102) 
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Depoi,s de as~üm dar conta de ,(Yl:t0"-.n(JJ;.e.~zaç~0 C.Q B ni:ti..v a das con

tingências dereforçamento e da invenção. de causas cognitivas do 

comportamento, Skinner (238) denuncia como algo ainda mais pre 

judicial para urna efetiva análise psicológica funcional ~ inter 

nalização do próprio ambiente, e tece as seguintes considera-

çoes: 

0.6 gJLego.6 [antigo.6] inventanam. a mente paJLa explic.aJL 
c.omo. o mundo JLeal podia .6en c.onhec.ido. PaJta e.le.6 
c.onhec.en .6igni6ic.ava 6amilianizaJL-.6e c.om, tonnan-.6e 
Zntimo de. O pnõpJLio teJLmo c.ognlção e JLelac.ionado a 
c.oito, c.omo .no .6entido bZblic.o pelo qual .6e diz que 

um homem c.onhec.e uma mulhen. Não tendo nenhuma 6Z.6i 
c.a adequada da luz e do .6om nem qualqueJL quZmic.a do 

.óaboJL e do odoJL, O.6gJLe.gO.6 não podiam c.ompJLeenden c.o 

mo um mundo nona do C.OJLpo., pO.6.6ivelmente ate a alguma 

di.6tânc.ia, podia .6eJL c.onhec.ido. Vevia haveJL c.õpia.6 

lnteJLna.6. Val 0.6 .6ub.6tituto~ c.ognitivo.ódo mundo 

JL eal . (238, p. 104) 

Passando por. alto as numerosas versoes representacionais do 

conhecimento, considere-se aqui apenas como Skinner (238) ava 

lia urna das mais recentes de tais abordagens cognitivas: 

O c.omputadoJt, juntamente c.om a teOJLia da in6oJLmação 
c.omo pnoje.tada pana lidaJt c.om .ói.ótema.6 6Z.6ic.o.6, c.olo 
c.ou em moda a metânoJta·do ·inptLt. - e.6toc.agem~Jtec.up~ 

JLaça.o _. oi.Ltput, O e.66oJLço pana 6azeJL mã.quina.6 que 
pe.n.6a..,.6em c.omo a4 pe.4.óOCt,li te.ve. o e6eito de. apo..i..aJL te!!.. 
Il.i..á..ó na,6 quai..ó a.6 pe,6.60ali pe.n.6am c.omo máquina.6. A 

mente. 60i /t,ec.enteJne.nte de6i.nida c.omo "0 lii.6te.ma de OJL 

ganizaç.õe..6 e e,6tJLutUJLa.6 atnibuida.ó a um indivIduo que 
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~Latema6 . e. o mundo". 

d~ que? f A rneta60na 

pnovê ·o·tit/:iut pana o~ 
" . 

Ma6 o4ganizaç5e~ e 

ganha poden a pantin 
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vã.nio~ ~ub 

e.6 tnutunal.. 

da mane.ina 

pela qual ~e de~embanaça de que~t~e.~ pnoble.mã.tica~.Ao 

6alan de. input pode-~e e~que.ce.n todo o tnabalho da 

p~icologia 6en~04ial eda 6i~iologia; ao óalan de 
out~ut pode-ae e~quecen todo~ O~ pnoble.ma~ de. ~e.lato 

e anãli~e. da ação; e ao 6alan de. e.~tocagem e ne.cupe.n~ 
ção de inóonma~ão pode-ae. e.vitan todo~ o~ dióZce.i~ 
pnoblema~ de corno oa ongani~mo~ ~ão nealme.~te. modiói 

cad06 pelo contacto com 6e.u~ ambie.nte.a e como e.~~a~ 

mudança~ 6obnevivem. I ~ (238, p. 106) 

Ao conceptualizar o aparato mental estudado pelo psi051ogo oogn:i, 

tivista como simplesmente uma grosseira versão das contigên -

cias de reforçamento e seus efeitos, Skinner (238) desenvolve o 

convincente argumento que se segue:" 

Todo a~ahn chamado pnoce.aao c.ognitivo tem um modelo 

{l~ico. No~ a.6~ociamo~ coif.:,.a~ colocando-a~ junta~. 

No~ e.~tocamof.:, [ou alLquivamo~J memonandof.:, palLa U.60 po~ 

tenion. No.6 companam06 coi.6af.:, pondo-a.6 ladb a lado 

pana enóatizan dióe.ne.nça~. No~ di.6cniminamo.6 COi4à~ 

uma.6 da~ outna.6 ~e.panando-a.6 e tnatando-a.6 de. mane.i
na.6 di 6 ene.nte.~. No.6 identióicamo~ o b j e.tO.6 i.6olando-o.6 

de adjac~ncia~ conóu.6a.6. No.6 ab6tnaimo.6 conjunto.6 de. 

Zten.6 de onde.n~ comple.xaf.:,. Nô~ de..6cnevemo.6 contingê.!!;. 

cia~ de ne.óolLçamento e.m lLe.glLa~. E.6ta.6 .6ão aç5e.~ de 
pe.6.6oa~ neai.6. E ~ome.nte no óanta6io.6o mundo de. uma 
pe.6.6oa inte.nion que. e.la.6 ..se. tonnam pnoce.~.6o..s me.ntai~. 

(238, p. 110) 

E, finalmente, conclui Skinner (238): 
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Em ll.e~umO, entã.o, eu não llOU um ,pllicõR..ogo cogni.ti.vi~ 

:ta pOIl. divell.llall Il.azoe~. Eu nã.~ vejo evidência de um 

mundo i.nte~io~ de v~da mentaR.. com heR..a~ão lleja a uma 

anãR..-i:ll e do compohta.me..n:to como 6un~ão de 601l.ç.all ambi.e'n 

, [ ... ] 
Eu.. elltou igua.R..mente pheocupado com con.6equência.6 pha 

ti.call. , O apeR..o a elltadoll e phocelllloll cognitivoll bem 

podelleh ll.e.6poYl.6â.veR.. pOh mu~t.o do .110.6.60 6haCa.6.60 em 
.6oR..ucionah no.6.6O.6 phobR..ema.6: Pheci.6amOll modi6i.cdh 

n0.6110 compohtamento e podemoll 6azê-R..o .6omente mudando 

nOl>.6O ambiente {llJico e .6ociaR... E.6coR..hemo.6 o 'caminh.o 

ell.ll.ado dellde o ph~ncZp~o quando,.6upomo.6 que no.6.6O ob 

jetivo ~ mudall. ali "mentell e cOhaç.~e.6 de homen.6 e mu 
R..he~e.6" ~o inv~.6 do mundo em que eR..e.6 vivem. (~38, 
p. 111-112) 

Em uma breve resenha de outros relevantes posiciona-

mentos contra a psicologia cognitiva, cabe citar pelo menos os 

seguintes artigos relacionados ~ pesquisa ~ ã teorização compo~ 

tamentais básicas. Carbone (32), por exemplo, após uma sucinta 

consideraçâo ~a abordagem behaviorista radical dos eventos pri 

vados, en~ossa-a, sustentando que para,predizer e controlar o 

comportamento, é necessário examinar as ações em si próprias e 

não supostas e improváveis causas internas. Lahren (104), em 

réplica à c:I;!tica de um outro autor ( Margolis, às perspectivas 

materialistas do homem (por supostamente negligenciarem a exp..§: 

riência consciente e intencional), provê uma, conceptualização 

comportamental da intencional idade e dos estados mentais. Martin 

e Crawford (116), em um artigo intitulado Thought orVUliJÁA. prQ 
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porcionam apoio empírico à interpretação çehaviorista radical 

do pensament() _ como comportamento oper.ante encoberto. Os autores, 

em um experimento em que os relatos verbàis.de pensamentos dQS 

sujeitos eram codificados em termos das categorias operante.s 

verbais de Skinner e relacionados a diferentes contextos ambien 

tais -- (1) em que tinham realmente ocorrido e (2) no qual fo 

ram relatados _- evidenciaram a influé;lJ.ci~qo primeiro desse_s 

contextos de urna forma congruente com o paradigma do comporta

mento operante. Também com relação à perspectiva behaviorista 

radical de um dos chamados processos cognitivos, a memória no 

caso, Branch (24) -detecta possíveis ciladas na subscrição ao 

termo "memória" e conclui que o conceito não é necessário nem 

útil na análise do comportame~to. Ainda, Lautrey (106) aponta 

inadequações do uso de programas de computador corno urna nova 

abordagem dos processos cognitivos (via "procéssamento de infor 

mação"), argumentando que tais programas não podem dar conta 

das ambiguidades e variações inseparáveis dos comportamentos h~ 

manos. No campo da psicologia social, Bem (14), ao propor sua 

teo~ia da auto-pe~cepção como interpretação alternativa para vá 

rios dos fenômenos abarcados pela teo~~a da d~~~onânc~a cognit~ 

va de Festinger, discute os contrastes metateóricos entre a 

abordagem behaviorista radical utilizada e a abordagem fenomeno 

lógica tipificada pela segunda teoria. 

No que se refere à dimensão aplicada do behaviorismo 

radical, parece interessante contrastar inicialmente as avalia 

ções proporcionadas, respectivamente/por poulsen (145) e por 
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Stanley e Linke (247). O primeiro deles argumenta .que o princ! 

pio do reforço, por sua natureza de constituir um pressuposto 

para a pesquisa empírica, é muito geral e abstrato para servir 

como resposta às limitadas, porém "verdadeiramente psicológi-

cas", questões concernentes às origens do comportamento patoló 

gico. Os segundos autores, por seu turno, denunci~m que a prá 

tica clínica do behavibrismo radical tem sido dominada pelo im 

peratívo metodológico que Skinner iniciou em 1938, enquanto que 

o imperativo epistemológico de 1945 não tem recebido a suficien 

te atenção por parte dos clínicos. Assim, enquanto Pou1sen pa· 

rec~ atribuir a neg1ig~ncia dos terapeutas behavioristas peia 

cognição do paciente à generalidade do princípio 

Stan1ey e Linke sustentam que seria precisamente a 

empregado,. 

~tribuiçio 

de uma maior abrang~ncia ao princípi~ do reforço, poss·ibilitan

do-lhe· dar conta inclusive do comportamento verbal, que propor 

cionaria aum quadro de referência interpretativo adequado para 

o exame das técnicas cognitivas de modificaçio do comportamen-

to. Nesse sentido, Cu11en, Hatters1ey e Tennant (49), aodiscu 

tir algumas das implicações da perspectiva behaviorista radical 

na modificaçio do comportamento, também enfatizam a análise fun 

ciona1 do comportamento verbal como a espécie de base concep-

tual requerida para os procedimentos comportamentais destinados 
r 

a estabelecer ou modificar a linguagem. Finalmente, como uma 

última i1ustraçio da relevância da formulaçio teórica abrangen 

te do behaviorismo radical para uma orientaçio mais efetiva das 

aplicações práticas, cabe noticiar a réplica de Cu11en (48) a 
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uma crítica da intervençãO behaviorista na educação, 'pela qual 
, . 

é afirmado o caráter não-mecanicista e não-reducionista do beha , , 

viorismo radical, ao mesmo tempo em que se ressalta sua orienta 

ção humani~~a no sentido amplo do termo. 

Para, enfim, após tantas e tão estiradas considera-

çoes, começar a concluir quanto a qual seja o legítimo lugar do 

behaviorismb radical no contexto da filosofia da ciência, é fOE 

çoso assinalar~ por tudo o que aqui se considerou, a extrema di -. 
ficuldade de estabelecer nítidas filiações filosóficas para a 

inteira obra de B. F. Skinner'. Ele próprio parece recon.~ecer 

apenas a Henry David Thoreau como o, filósofo cujos ensinamentos 

ou exemplos teriam marcado seu comportamento para sempre (Skin-
'. , 

ner, 23Q). Como se notou no capítulo precedente" a influência 

de Bertrand Russell também foi b~stante significativa, porém 

não chegou aap~esentarum,caráter assim tão definitivo. Além 

disso, como observa Costall (46), diversos autores, incluindo 

ele próprio, têm ultimamente explorado semelhanças ou conexoes 

mais estreitas en~re o behaviori~mo radical de Skinner', princi

palmente como representado em suas publicaçõ~s das décadas de 

1940 e 1950, e a filosofia de Ludwig Wittgenstein em sua última 

fase. Indiretamente, tal relação entre Skinner e Wittgenstein 

faria remontar a filiação ainda a outro filósofo, pois no en-

tender de Costall' (46), "os passos que ambos tomaram foram deli 

neados muito tempo' antes (por Marx, embora, é claro, por suas 

próprias razões)" (p. 123). Não deixa de ser interessante veri 

ficar como Costall vê isso se 'manifestar na seguinte 

extraída da Ideologia Alemã: 

passagem 
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A linguagem ~ a' ~ealidadeimediata do pen4amento.Tal 

eomo 04 6iló40604 tinham dado ao pen4amento uma exi~ 

têneia independente, a44im tive~am ele4 que tO~Yla~ a 
linguagem um ~eina independente. E4te ~ o 4eg~edo da 
linguagem 6il04Ó 6iea, na qual 04 pen.4ament04 na 60!!:. 
ma de palav~a4 têm 4 eu p~ó p~io eo nteúdo. 'O p~ó blema 
de de4ee~ do mundo d04 pen4ament04 pa~a o mundo ~eal 

~ t~an460~mado no p~oblema de de4ei~ da linguagem p~ 
~a a vida. (Marx i apud Costall, 46, p. 123) 

Na verdade, Skínner nao autoriza nem explfcita nem implicitamen, 

te ,essa suposta filiação marxista. Não obstante, sá (162), a 

propósito da criaçãq literária de Wai.den Two, chegou. a especular 

que "quando [Skinne,r], inten~ou criar uma soçiedade imaginária; 

sem portanto ter podido testar experimentalmente o val~r/efipá 

cia daquelas contingências idealizadas de reforço, tomou empre~ 

tado o paradigma marxista" (p. 160). 

Em termos mais gerais, é bem possível que através de 

uma investigação histórica inferencial, ã qual não falt"aria cer 

tamente alguma dose de especulação, se conseguisse, identificar 

e até caracterizar as influências modeladoras do comportamento 

científico de Skinner d~sempenhadas pelo mecanicismo, pel<? ope 

racionismo, pelo positivismo, pelo funcionalismo,e mesmo outros 

"i-6mo.ó"não considerados aqui. Por exemplo, Boring (22), Marx e 

Hillix (118) e Penna (140) fazem remontar legitimamente a noção 

de determinação dO,comportamento adotada por Skinner ao concei 

to de causalidade proposto por David Hume cerca de duzentos 

anos antes. Não obstante., cumpre ressalvar que, em um processo 

., 
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tipico de modelagem de quqlquer comportamento operante, os pa~ 

sos iniciais são abandonados, modificados ou combinados a pa~ 

sos subsequentes, de modo que no' produto final não se encontram 

cristalizadas qua~squer daquelas etapas inciais ou intermediá

rias. Do que se depreende do relato de Skinner (243) acerca de 

sua própria modelagem como um behaviorista radical, o sistema 

cientifico assim produzido" simplesmente não é idêntico, nem .se 

quer equivalente, a nada do que tenha eventualmente funcionado 

corno estimulos .controladores - discriminativos ou reforçado

res' _. durante '·0 processo em ·si. Trata-se de outra coisa; de 

~. 

outra filosoofia, se.e que pode ou deVe realmente ser assim cha 

mado tal sistema. 

A questão de se o lugar do behaviorismo radical no 

contexto da filosofia da ciência corresponde a~ de uma nov~'fi-

losofia. em·si pode ser equacionada, ~e uma forma intelectual e 

academicame~te instigante, pela combinação dos posicionamentos 

distintos, mas não forçosamente conflitantes, de Lamal (lOS), 

Day (54) e Keller (97). Em um artigo significativamente intitu 

lado A c.oge.n.,t c.ltLt.<.qu.e. on e.p.<..6te.mology le.a.ve..6 Ita.d.<.c.a.l be.ha.v.úJJÚ6m 

u.n..6c.a.the.d, Lamal (105), sumari~ando os argumentos dos filósofos 

contemporâneos Richard Rorty, Wilfrid Sellars e Willard Quine 

contra a aoção da filosofia como provedora dos fundamentos das 

ciências, conclui que o behav~orismo radical, por sua congruên~ 

cia com tais críticas, deve sopreviver autonomamente ao abando-

no da epistemologia, como advogado principalmente pelo primeiro 

daqueles fi~fos. Eis, a seguir, algumas das formulações an 

ti-filosóficas mais incisivas arroladas por Lamal: 
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Uma 6unção capl~al da 6llo~o6la ~4adlclonal tem ~ldo 

a de apola~ ou ~e6u~a~ a~ ~elvindlcaç5e~ ao conhecl
men~o 6el~a~ pela~ véi~la~ dl.~c1.pllna~. E.la ~em p~e. 

~end1.do pode~ 6aze4 1.~~o po~ cau~a de'uma (~upo~~a] 

comp~een~ão e~pec1.al da na~u~eza do conhecimen~o e da 
men~e. A 61.lo~o61.a ~em ~1.do con~lde~ada ún1.ca e~ ~ua 
comp~een~ão do~ 6undame.n~o~do conheclm~nto. E~~e~ 

6 undam en~o~ ~ê.m ~l.do enco n~~ado~ no~ "pJr,o ce~.6 0.6 me.n
~al~" ou na ·"a~lvldade de ~ep~e~en~ação" que ~o~nam o 
conheclme.n~o' po~~Zvel. [ .•• ] 

Em um b~u~co ~omplmen~o com e~~a noção t~adlclonal da 
6llo~0 6la como a au.~o~1.dade úl~lma com ~elação a que!.' 
,:tQe~ epl~~emolõglca~1 o 6l.'lõ~06o Rlcha~d Ro~~y (1979]' 

advoga o" ,abandono daepl.~temolog1.a; pelo meno~ a epi~ 
~emologla 'conceblda como a bu~ ca e comp~een~ao do~ áwt ' 
damento~ do conheclmento. 

o p~opõ~lto de Ro~ty ~ ~olapa~ a noçao dd "mente" co 
,mo algo ~ob~e o que ~e deva. :te~ uma pe~~pectlva "6lló 
'~ô'6lca".Ele tamb~m.que~ ~olÇlpa~ a noção do "conhec~ 

mento" como alg~ ~ob~e o que deve have~ uma "teo~la": 

Opo~ta~ ã noção do~ ~e~e~ humano~ como tendo ~e.p~e~en 

taçõe~ ~a ~ealldade, e e~~e, p~oce~~o ~ep~e~entaclonal 

como p~ovendo uma "con~lde~ação da natu~ezado conhe 
clmento~, e~tão a~ pe.~~pectlva~ de Wll6~ld,Sella4~ e. 
(Vllla.~d Qulne. [Segundo Ro~ty,] Se:lla~.5, e. Qulne. to~ 
nam cla~o po~qie uma "con~lde~ação da natu~eza do ' 
conheclmento" pode ~e~, no mãxlmo, uma de~c~lção do 
,compo~~amento humano. (Lamal, lOS, p. 103-104) 

[' 
, i 

! 

Lamal '(lOS) esclarece ainda que "em apoio à sua posi 

çao, Rortycita três eminentes filósofos deste século: Ludwig 

Wittgenstein, Martin Heidegger e John D~wey", identificando em 
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comum neles o fato de que "cada um, nos seus últimos trabalhos, 

rejeitou a noção kantiana da filosofia como fundamental" Cp. 103) • 

A questão que interessa portanto a Lamal (105) é a de "se faz 

sentido dizer que o conhecimento humano. tem fundamentos" Cp .. 105), 

e a sua conclUsão quanto a isso é absolutamente negativa, con-

cordando quando,a partir das críticas de Sellars e Quine,"Rorty 

diz que nadá resta ã epistemologia para ser" Cp. 106). Deve 

tal epistemologia inerentemente mentalista e pretensamente fun 

damental ser assim substituída por alguma forma alternativa de' 

apreciaç~o 'do conh,ecimento científico? - esta é uma pergunta 

que muito "naturalrrie,nte" se faria; porém, em relação a ela, 's~ 

gundo Lamal (105), "a posição de Rorty é" de 'que esses , 'probl~, 

mas filosóficos' devem ser dissolvidos (d~hholvedJao invés de 

solucionados h~ol:ved) li (p. 107). Não o'bstante, Lamal vislurribra 

sim uma alternativa, nao filosófica, para se equacionar,a ques 

tão do conhecimento: 

Ve aco~do com a pe~hpect~va' que eu ehtou del~neando, 

o 'conhecimento ê uma quehtão de conve~haç.ão e p~ã.t~ca 
hoc~al. NOAhAah aAhe~tLvah hã.o jUAt~6~cadaA pela AO 

c~edade ma~h do que· pelo ca~ãte~ dah ~ep~eh entaç.õeh 
~nte~nah que elaA hupohtamente exp~ehham. Ihto ê, ~a 
c~onal~dade e auto~~dade ep~htêm~ca hã.o expl~cadah 

po~ ~e6e~ência ao que a hoc~edade nOh de~xa d~ze4. 

Eht; peJMpectiva ê o qu'e RoJtty chama de ' behav~oJt~hmo 
ep~Atemol;9Lco'." (Lamal, 105, p. 105) 

Se, portanto, se ace,ita esse modo de ver as coisas, 
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nao há um lugar a ser definido para o behaviorismo radical den

tro do contexto da filosofia da ciência, simplesmente porque e~ 

se pr6prio contexto deixa deexistii l~gitimamente. O verdadei 

ro lugar do behaviorismo de Skinner seria outro, fora da filoso 

fia, como. sugere Lamal no fim de .seu artigo: 

Eu c.onc.luo que. o be.ha.vloJt.lllmo Jt.a.dlc.a.l ê c.ompa.tZvel c.om 
a. Jt.e.jelçio poJt. ROJt.ty da. 6lloll06la. c.ómo lle.ndo "6unda.-
me.nta.l". [ ••• ] 

O be.ha.vloJt.lllmo Jt.a.dlc.a.l pode. ta.mbém, e.u a.c.ho, e.llta.Jt. de.' 
a.~~Jt.do· c.om a.pe.Jt.llpe.c.tlva. de. ROJt.ty de. que. "lle.Jt.be.ha.vl! 
Jt.lllta.e.m e.plllte.mologla ••• ·é e.nc.a.Jt.aJt. o dlllc.uJt.llo .c.·le.n
tZ6lc.o nOJt.~a.l de. nOllllOll dla.ll bl60c.alme.nte.,· ta.nto c.omo 
p~dJt.Õe.ll adota.doll poJt. dlve.·Jt.lla.llJt.a.zõe.ll hilltôJt.lc.all qua.n 
to c.omo a. Jt.e.a.llza.çã.o da v'e.Jidade. o bj e.tlva, ond,? I veJ1.,da 
de. o b1 e.tlva I é ne.m ma.lll ne.m me.nOll do q.Ue. a melhoJt. idua. 
qu~ te.rnOll pJt.e.lle.nte.me.nte. a.c.e.Jt.c.a.·de. c.omo e.xpllc.a.Jt. o que. 
e.llti a.c.onte.c.e.ndo". 

A'6un~io do be.ha.vloJt.l.6mo Jt.a.dlcal, entio, e. pa.Jt.tlc.lpaJt. 
do que. RoJt.ty c.a.Jt.a.c.te.Jt.lza. c.omo a c.ontZnua " c.o nv e.Jt..6 4-
çio" que. c.on.6tltul 4 "0.6.64 c.ultuJt.a.. 

. 108) 

(Lamal, 105, p • 

Prosseguindo " a partir do estabelecimento de tal al 

ternativa, funcional e autônoma, à tentativa de localização do 

behaviorismo radical no quadro acadêmico-formalista da filosg 

fia da ciência, cabe enfatizar que um endosso adicional lhe -e 

proporcionado por um dos mais proeminentes e competentes pers-

crutadores da obra de Skinner Willard Day. Permitindo-se 
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inclusive discordar da caracterização formulada por Skinner do 

behavior'ismo como uma filosofia, Day (54) assim se posiciona 

quanto à participação, explici t'amente ativa e transformadora, do 

behaviorismo radical na "conversação" característica de uma cul 

tura em necessário desenvolvimento: 

Quando ~e pede uma deela~a~ão do. que ~eja o behavio-
4L~mo '~adieal, a eoi~a mai~ di~eta a dize~ ê que e 
uma tentativa de eon~lde~a~ o e~mpo~tamento humano ex 

~e 
-' 

jam e~nting~neia~ de ~ob~eviv~neia, eonting~neia~ de' 
~e60~~,amento' ou eon~ing~ne.{a~ de evolu~ão ~oc.ia.l..· En 
t~etanto " Sk.inne~ e~ eolheu ~eeentemente 6a.la~ do behE; 
vio~i~mo .~adieal ,eomp a 6ilo~ o 6ia de uma e~peeial di:6 
e.<.pllna dent~o da pe~ ,qui~.a. .p~ieolô giea ehamada de, an~ 

, , , 
li~e expe~imental do ~ompo~tamento. Contudo deve ~e~ 
mantlde em mente que quando Sk.inne~ bu'~ea 

za~ e~ha 6ilo~o6ia, a eon~ide~a~ão e~volve 
temente, um eomplexo a~gumento eent~ado na~ 

, . ' 

dà eomunidade ve~bal em no~ en~ina~ a 6ala~ 
ve~~a~J~ob~e o no~~o eompo~tamento, tanto 
quanto públieo. 

ea~aete~i 

eo n~Ló-ten. 
p~ã.tiea~ 

[ou eon
. 'p~.{.vado 

Eu p~ôpftio p~e6i~o a~~umi~ uma abo~dage~ alio di6e~en 
te pa~a eon~eptualiza~ o behavio~i~mo ~adleal. Pa~a 

mim, o behav~o~i~mo ~adieal ê o e6eito que o pe~~ame~ 
to de Sk.inne~vem a exe~ee~.~ob~e o eompo~tamento da~ 

pe~~oa~. Na medida em que. e.~~e e6eito envolve o e~ta 
beleelmento de novo~ ~epe~tô~lo~ de ~e~po~ta~ que de 
~a6iam ~e~iamente a~ ldela~ muito anti9a~ que temo~ 

em no~~a eu.ltu~a aee~c..a de. eomo o eompo~ta,.mento deve. 
~ e.~ expiicado t. ,eu a.e~e.di.to que o b ehavlo~l~mo ~a.dl 

eal e tiolnte~e~~ante. quanto impontante. (54, p.lOi) 
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Uma outra significativa manifestação de apoio à loca 

lização extra-filosófica do behaviorismo radical é proporciona-

da por Fred Keller, um de seus principais "promovedores" (como 

ele próprio prefeFe se julgar); contando-se, a propósito, entre 

·tais promoções, o relevante esforço de sua introdução no meio 

psicológico acadêmico brasileiro. Em um estilo nitidamente dis 

tinto do de Day, Keller (97), através do seu autotraçado Pe~dit 

de u'm behavio~Lsta~ coloca' a questão de forma sincera, despre-

tensiosa e gost'osamente p.rovocativa, indiferente enfim aos cri 

térios epistemológiéos de qualquer natureza: 

Sou ph:o va v etm úl.te um b ehavio~i.6 ta ~adicat, po~ maLs 

pe~igo.6o que .6oe. Viga p~ovavelmente po~que'não e.6 
tou côn.6cio de toda.6 a.6 implicaçõe.6 do ,epZteto e p04 
que não.6OU capaz de denende~-a pO.6ição com p~onultdi: 

dade.Con~o~do co~ a.6 mixima.6 p~incipai.6 do .6i.6tema, 
tal coma a.6 entendo, ma.6_n~o p0.6.60 p~etende~ .6e~ , um 

. teo~i.6ta. Souanali.6ta do. 'compoittamento, com inte'~e.6 

.6~.6 inve.6tido.6 tantonaci~ncia d~ compo~tamento 'di· 
laboAat;~io como em .6~a.6 aplicaçõe.6 p~itica.6. Ce~ta 
vez nui de.6c~ito como um behavio~i.6ta de "velha gua!!; 
da", o 'que tomei como .6ignióic-a.ndo wat.6oniano; t~-me:' 

ia ag~adado mai.6 .6 e~ chamado de behavio~i.6.ta, 'pM-n~en 
I :-

te". (97, p. 189) 

Nota-se de imediato que Keller nao parece minimamente preocupa 

do com a justificação· de .seu trabalho como cientista, nem· de 

monstra. quaisquer dúvidas quanto à aceitabilidade do 

que esposa e das ô:plicações práticas que dele deriva. 

sistema 

Tàl pe~ 
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fil corresponde bastante Qstreitamente, embora de forma um tan-

to prematura ainda, a·o .6-ta-tu<s que Skinner (189) profetizara p~ 

ra o behaviorismo há cerca de quarenta anos atrás: 

Vevemo.6 chega~ a uma -teo~ia d~ compb~-ta~en-to humano 
que não apena.6 .6eja plau.6Zvel, que não apena.6 .6eja 
convincin-te o ba.6-tan-te pa~a .6e~ "vendida" ao pablico 
em ge4al, ma.6 <sim uma -teo~ia que tenha demon.6-t~ado~eu 
valo~ em p~odu-tL~idade cLen-tZóica. Que no.6 pe~mi-ta 

não -tão .65 6~la~ do.6 p~oblema.6 do mundo, ma.6 -ta~b[m 

6aze4 algo com ele.6, chega~ ao -tipo de con-t~ole que 
co~~i.6ponde a uma ci~ncia do compo~~amen-to inve.6-tl
ga!L~ En-tão . 6lca~ã demo n.6;t.~ada a .6 upe~io~ldade de -tal 
-teo~la e Já nao -te~emo.6 .que no.6 p~eoc.upa~ com .6ua. 
acel-ta~ão. (189, p~ 348-349) 

Concluindo, pOde-se especular, a partir dessa Gftima 

transcrição do comportamento verba~ de Skinner, que ele próprio 

talvez tenha tomado a iniciativa de caracterizar o behaviorismo 

radical como uma 6llo.606la, ou como a filosofia da sua peculiar 

ciência do comportamento, porque o passar dos anos o vinha peE 
. 

suadindode que .somente em um futuro ·muito remoto é que seu sis 

tema chegaria a ser aceito amplamente sem necessidade de qual-

quer justificativa. Enquanto isso não ocorresse, seria neces-

sária· a existência de um corpo sistematizado de extrapolaçõe·s e 
especulações 'verbais, ainda que não plenamente autorizadas por 

uma produtividade científica concreta, mas por meio do qual se 

pudesse intervir de· forma mais consistente e insistente na con 

ve~.6a~ão da cultura. Qué se chame a esse sistema verbalmente 



. I 

153 

consolidado de "teoria" ou de "filosofia" é uma questão de me

nor importância. De igual modo, a localização relativa dessa 

"nova filosofia" no quadro das filosofias preexistentes, supo.§. 

tamente ordenado por critérios epistemológicos estabelecidospor 

elas próprias, não é um problema do behaviorismo ràdical. O 

que importa, e se tratará_então de fazê-lo n~s próximas seções, 

é dar conta da ~rodutividade cientifica potencial desse sistema 

no trato das questões sociais humanas. 
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2.2 As relaç6es entre i~divIduo e sociedade na perspectiv~ L~ 

ha~iorista radical 

"A.6 Jte.e.aço e.6 en.tJte o ind1..vZduo e. a .6 o c.ie.dade." consti

tui uma fórmula genérica e simplificada -- c~rtamente merecedo-

ra de inúmeros reparos, acréscimos ,e especificaç6es concei-

tuais - pela qual comumente se designa o· ,campo de estudos da 

p.6ic.o.e.ogia .6oc.i.a.e. ou P.6i.c.0.6.60c.i.o.e.ogia. Em um escrito anterior' 

(Sá, 169), já se' teve oportunidade de discutir algo extensamen 

te o estado de crise então vivido por essa disciplina, particu-

larmente no que se referia aos questionamentos acerca do reduz! 

do grau de relevância social'que. sua predominante corrente t~ó 

rica a saber, .cognitivista - apreseni;-ava. Face às deficiên 

cias e às pretensões de tal orientação teórico-experimental no' 

campo em questãó, 'argumentàva-se no referido artigo a favor de 

uma psicologia social alternativa que, por sua fundamentação be 

haviorista ~adical,deveria produzir desdobramentos socialmente 

mais tangíveis e relevantes. Não se pretende insistir aqui nas 

crIticas formuladas contra aquela posição tradicional, e nem m~ 

ramente reproduzir toda a série de argumentos então articuladas 

em apoio ã perspectiva skinneriana. Compreende-se que existem 

atualmente muitas variantes interpenetráveis da psicologia 50 

'cial, geradas a partir da crise' de insatisf~ção com aquilo que 

costumava ser oferecido monoliticamente como sendo a. di.6c.Lpli~a. 

aos estudantes e estudiosos de psicologia e das demais ciências 

sociais. E não resta dúvida de que a própria análise experime~ 
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tal do comportamento constituia uma. parte, se bem que modesta, 

desse bloco. O que se quer enfatizar no momento, como introdu 
. . . 

çao a esta seção, é a possibilidade de um extremo enriquecimen 

to do campo da psicossociologia através da legítima incorpora-

ção do behaviorismo radical enquanto postura teórica. Este, 

de resto, tem sido o propósito declarado do autor desde a publi 

caça0 de seu livro P~icologia do con~4ole ~ocial (Sá,162). 

Um indício promissor da capacidade de Skinner para 

proporcionar o aludido enriquecimento teórico do estudo das re 

lações entre o indivíduo e a sociedade pode ser encontradQ na 

estimativa de que pelo menos sessenta por cento de toda a sua 

obra trata diretamente desse. assunto.. Cabe, entretanto, nesta , 

tese - e como tese - demonstrar que a tal quantidade corres-

pondem níveis igualmente elevado? de qualidade e relevância. 

Espera-se que wna. resenha ,(ainda que parcial, selecionada e sin 

tetizada) do conteúdo desse percentual possa dar margem, ainda 

nesta e na próxima seçao, a desdobramentos e articulações que 

satisfaçam a esses requisitos .de,qualidade e relevância. 

Como já foi ~qui notado, na obra dé inauguração da 

análise experimental do comportamento, em 1938, Skinner (182) 

considerara simplesmente desnecessário o esforço de exemplifica 

çao com casos humanos das relações funcionais então estabeleci-

das no laboratório animal. Não obst~nte, admitia que outras 

pessoas poderiam fazer lé~gi timamente tais extrapolações. No 'en 

tender de Skinner, isto z:1ão contribuiria em nada para os propô 

, I sitos científicos naquele estágio inicial de construção do seu 
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sistema, mas se mostrava plenamente. cônscio, e fazia questão de 

advertir o leitor, de que "a importância de uma ciência do com

portamento deriva em grande parte da possibilidade de sua apl! 

caça0 final aos assuntos humanos" (Skinner, 182, p. 456). 

Conhecida sua primeira formação acadêmica em Língua 

Inglesa, não é de .estranhar que as primeiras pesquisas pSicoló

gica~ envolvendo o comport~ento humano que foram realiz~ por 

Skinner, após a publica'ção de seu primeiro livro, tenham tomado 

por.. objeto a litera:t:-ura ou o comportamento verbal em sentido am 

pIo. Inclue!Il-se, por. exemplo em Cu.mu.la.t..[ve. Jte.c.oJtd (223), 'obras' 

de tal teor sob ·as seguintes rubricas bibliográficas e cronoló.-· 

gicas: Skinner (183), de 1939,e Skinner (184 e 185), de 1942. 

Não se tratava ainda, entretanto, .de extensões suficienteme~te 

diretas e abrangentes do beháviorismo radical ao comportamento 

humano .. 

A primeira especulação mais signif"icativa produzida 

por Skinner,acerca das relações entre o ~ndivrduo' e a sociedade 

consistiu em sua famosa e polêmica novela Wa.lde.n Two (190), pu 

blicada em 194'8. A comunidade aí retratada não era,' na- verdadel 

representativa da sociedade real, nem daquela época nem de hoje. 

Tampouco os seus habitantes, nativos ou por ingresso voluntá'" 

rios, se pareciam com'o que se costuma chamar de "nossos seme

lhantes". Por mais interessante que pudesse vir a ser a descri 

ção e interpretaç~o.das relações sociais vigentes em tal 'socie 

dade fictícia -- e 'assim-já se considerou e procedeu em outra 

ocasião (Sá, 162) -- isto não parece caber no presente traba-
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lho. Não obstante, sua alusao nao se fez gratuitamente; ao con 

trario, constituirá referência obrigatória para a discussão po"s 

terior de alguns aspectos éticos da intervenção behaviorista ra 

dical nos assuntos humanos, 

Por ora, é suficiente e importante apenas relacionar 

a obra com o autor. Elms (60) associa a produção dessa novela 

ut6pica com uma "espécie de "crise dos quarenta anos" pela qual 

estaria possivelmente passando Skinner na ocasião em que a es-

creveu, 1945i e, comparando-a com o "ano negro", uma outra su " 

posta crise de identidade que" teria se seguido i sua desiitên

cia em relação i literatura, conclui que a sociedade ideal deli 

neada por Skinner foi um produto combinado de ambos esses perí2 

dos, que teve a função de ajuda-io a resolver seus conflitos de 

desenvolvimento. Elms considera que assim Skinner veio a emer~ 

gir com uma identidade reestruturada como defensor público de 

uma ciência do comportamento humano. A interpretação proporcio 

nada por Elms não seria de todo despropositada -- já que o" pró 

prio Skinner (236) admite que "as insatisfações que" [o] levaram 

a escrever Wa.i.de.n Two "eram pessoais 11 (p. 56) -- se não fosse o 

fato de que o livro permaneceu ignorado pelo grande público e 

pela critica em geral durante cerca de doze anos. Como já foi 

observado nesta seção, Skinner não tinha pressa em fazer extra~ 
, 

polações das relações funcionais evidenciadas no" laboratório de 

comportamento animal para o caso humano. Assim, se Wa.!de.n Two 

constituiu de fato uma iniciativa apressada (foi escrita em 

dois meses) e emocionalmente determinada, as circunstâncias his 
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tóricas encarregaram-se de corrigir o problema_ No decorrer des 

se período de doze anos de virtual ostracismo da novela, ~~ 

pôde brindar, se não o grande pÚbl'ico, pelo menos a comuiüdade 

acadêmica com duas importantes e ponderadas obras de aplicação 

do seu sistema ao homem: Sc.i.e.nc.e.a.nd huma.n be.ha.vi.oli. (192), em 

1953, e Ve.~ba.l be.ha.vi.o~ (200), em 1957; este ,último, em espe-

cial, tendo levado cerca de vinte anos para ser completado. 

Vale a pena ainda trazer a foco mais uma consideração 

acerca da relação entre Skinner e Wa.lde.n Two, a fim de corrigir 
. , 

a impressão possivelmente deixada no .parágrafo anterior 'lu'anto 

a uma insegurança ou hesitação por parte daquele autor em tra 

tar dos assüntos humanos; e que, po~ isso mesmo, afigura-se co 

mo da maior pertinência para os propósitos da presente tese. 

Skinner escreveu Wa.lde.n Two pouco depois'de encerrado o P~oje.c.t 

P,[ge.on (Skinner, ~04), que consistia no desenvolvimento,duran 

te a Segunda Guerra Mundial, da "idiia descabelada" (sic) de 

treinar pombos para, no interior das ogivas de projiteis exp12 

sivos, atra~is de bicadas espacialmente diferenciad~s sob o con 

trole de estimulo, dirigi-los contra alvos inimigos móveis. As 

autoridades militares não chegaram, entretanto, a ser convenci

das quanto à competência dos pombos para missões tão importan-

tes, e assim nenhuma deles se tOrl!ou herói ou vitima de, guerra.' 

Mas, o que interessa aqui i a generalização feita por 

acerca do valor de, tais "idéias descabeladas": 

Skinner 

[_ •• ] o~ p~ic.õlog04 têm .se. PIJ.e.oc.upa.do e.xt~a.o~d,[na.Jr.i.a.

me.nte. c.om a. ~e.ipe.i.tdbi.li.da.de. c.i.e.ntl6i.c.a.. Pie.m con~-
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ta.ntemente .6.e.ull a.lunOll em, gua.Jz.da. contJz.a. Oli 'Óa.tOli duvi 
d040~ e. a.~ teoJz.ia..6. ca.Jz.ente~ de ba.~e. Como Jz.e~ulta.do, 

a atua.l te~ e de. doutoJz.a.do [ ••• ] ê. um mode.lo de Jz.e~

tJz.i.ngida. caute.la, que a.vanç.a a.~ ma-i.6 tZm-ida.6 conclu
.6oe.6 .6ome.nte quando e.6tao Jz.e~paldada.6 com a..6 cOJz.Jz.e.6-
ponde.nte..6 cO~pJz.ova.ç.õe~. Ma~ ~ pJz.ecióamente o 'homem 
capaz de daJz. pJz.ova de tao admi.Jz.ãvel' cautela. o que ne. 
celilii.ta de um toque de eópecula.ç.ão'i.ncontJz.olada.. Tal 
vez óeJz.vi.ólie di ajuda uma. geneJz.o~a expoói.ç.ão a ói.cç.ão 
cl.entZói.ca no ca.mpo da. pói.colog;(a.. O PJz.oject Pi.geon 
paJz.ece cOJz.Jz.oboJz.aJz. eóóa poótuJz.a.. Salvo no que óe Jz.eó! 
Jz.e ao óeu conóelióado objetivo Jz.eóultou óeJz. enoJz.memen 
te pJz.o'duti.vo i [o o o] 

[o o o] eX..{;.6te uma co nexão 9 ené:ti.ca. di.Jz.eta entJz.e a.6 má. 
qui.ha.6 de en.6i.naJz., e o PJz.oject Pi.geono ,HavZa.mo.6 no~ 

vl.6to óOJz.ç.ado.6 a. cpnó~de.Jz.4Jz. o enói.no em ma.6.6a. do.6 ,pom 
f -

bo.6 o [o o o] A.6 técni.ca'ó de modela.gem do compo~ta.m~nto 

e de levá-lo a .6ob o contJz.ole çle e.6tZmulo.6 [o o o] pJz.e 
ci..6avam uni.camente de u.ma. detalhada Jz.eóoJz.mula.ç.ão ,do 

compo'!-tamento ve~bal pa.Jz.a. óeJz.em di.Jz.eta.mente apli. cá-
vei..6 a.o en.6i.noo (Skinner, 204, po 657-658) 

E, concluindo, com uma inequívoca afirmação da mais elevada con 

fiança na re1evãncia social futura de seu sistema científico bi 

sico e aplicado: 

Tenho a .6eguJz.a.nç.a de que outJz.a..6 coi..6a.6 vi.Jz.ãoo No ano 
que lie lieguiu ao t~Jz.mino do PJz.oject Pi.geon elicJz.ev.(. 
Walden lI, quadJz.o utópico de uma lioci.edade adequada
mente di.Jz.i.gi.da.. CeJz.toli plii;coteJz.apeuta.li po,deJz.ia.m a.Jt 
gUL'L que eu me,4e.nti.a. então pelilioalmente Jz.echaç.a.do ' e 
que. liimple..6me.nte me Jte.tllta.Jz.a. pa.Jz.a. um mundo de 6anta
lii.a onde. tudo .6e. acomoda.va. a. um plano, onde. nunca. li e. 
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e.4c.utava uma palavlLa de..de.4ale.nto. Ma.6 e.u c./te.i..o que. 
e.xi . ...ste. outlL"a. e.xpli.c.aç.âo igualme.nte. plau4Zve.l, Aque.la 
oblLa de. 61c.ç.âo c.i..e.ntZ61ca e.Jta urna de.c.lalLaç.âo de. c.on-
6i..anç.a e.m uma te.c.nologla do c.ompo/ttame.nto~ Que. 4e. a 
c.ham e. de: lde.la de.4 c.ab e.lada 4 e. {:i e. q Ul4.e.IL; e.u j amal4 
pe.lLdl a 6ê ne.la. Conti..nuo c.1Le.ndo que. e.44e. me.4mo tipo 
de. t4pe.~ulaç.âo de. longo alc.anc.e. a04 a44unto4 humano4, 
apolad'a .c.om e.4tudo4 de. JtlgoJt e.qulvale.nte., c.o·H4tltu,i
Jtla.uma lmpolLtante. c.ontJtlbulç.âo àque.le. mundo do 6utuIL0 
no qual, e.ntJte. 0~tlLa4 c.oi...6a4, não have./tla mal4 ne.ee.4-
41dade de. pILO j é.te.l4 dlJtlgld04. (Skinner, 204, p. 658-

659) 

Sc.le.nc.~ and hu~dn behavioJt ·(192) constitui, sem dGvi 

da alguma, um dos trabalhos de Skinner mais importantes -- por_ 

sua completez.a, e apesar da relativa ancianidade de sua pr,imei 

ra publicação (1953) -- no que se refere à'legítima teorização 

a partir dos dados comportamentais humanos. Alunos de grad)..la-

çao em Harvárd, para os quais o texto foi preparado, jã estud~ 

vam por ele em' 1949; e os estudantes brasileiros também. assim o 

fazem desde 1967., A propósito, tal livr9 cumpriu também o pa 

pel de referên~ial skinneriano bãsico para a elaboração. do ins 

trumento de educação popular -' a "CaJttllha. de. ContJti:tc.ontJtole. So 

c.lal" - que veio a ser submetido neste' trabalho a urna aprecia~ 

ção empírica de carãter exploratório. ~ logicamente incabível, 

dado o presente contexto acadêmico, o desenvolvimento de qual

quer esforço por resenhar aquela obra ou dela proporciona~ urna 

espécie de visão panorâm~ca. Por outro lado, a reiteração de 
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alguns tópicos razoavelmente isoláveis tem sido procedida por 

diversos autores didáticos, assim como pelo próprio Skinner em 

muitos de seus escritos subsequentes, Nesse sentido, para aten 

der ao objetivo proposto no titulo desta seção., deverá reve-

lar-se útil. o emprego inicial de 'sua própria explicitação da no 

ção de comportamento social, como encontrada 'textualmente no ca 

pitulo XIX do livro de 1953 (192): ,''O comportamento social pode 

s'er definido como o comportamento de duas ou mais pessoas em r~ 

lação a uma outra ou em conjunto em relação ao ambiente comum" 

Cp. 71). 

Assim, na perspectiva behaviorista radical, €al como 

vinha ocorrendo desde o inicio da carreira acadêmica de.Skinner 

e como sistematiqamente se verifica em toda a extensão da anã!i 

sE;! experimental do comportamento; o'foco básico de interesse 

permanece serido'o'organismo individual. Em termos de questões 

humanas, pode-se mesmo dizer que "Skinner é um típico rep~esen 

tante do 'enfoque centrado na pessoa'" (Lyon, 1965; apud Diaz -

Guerrero, 57, p. 23). Em resposta, pois, ao frequente argumen 

to de que ,os fatos sociais - ou seja, que envolvam comportamen' 

tos sociais -- devem ser organizados em lei~ ~ociai~ de nature 

za forçosamente diversa das leis que regem o comportamento indi 

vidual, Skinner (192) 'se posiciona da seguinte maneira: 

Ma.~ uma "lei 4ocial" deve. 40 eJl ge.lLada pelocompolLtam·e.n 
" .-

to de tndivlduó~~ t ~emplLe o Lndivlduo que ~e compo~ 
ta, e que ~ecompo~ta com o ,e~mo COlLpO e de acolLdo 
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com 06 me6m06 ?~oce6606,u6ad06 em uma 6ituaçio nao 60 
cial. [ ••• ] O compoJttamento do indivZduo explica o 

6enômeno do gJtupo. (1~ 2, p. 171) 

E, evidenciando nesse mesmo texto a assunçao de urna atitude de 

arrojo intelectual ao qual não falta a dose certa de caut~la ou 

ponderação: 

PJteocupamo-n06 aqui 6implé6mente com a exten6io em 
que uma anãll~e do compoJttamento do indivIduo, qu~ já 
Jtecebeu 6ub6tançial validaçio 60b a6 condiçõe6 6avoJt~ 

vei6 'de uma ci~nci~natuJtal, pode c~ntJtibuiJt paJta o 
en!endimento d06 6enômen06,60ciai6. AplicaJt 'n066i 
anãli~~ 40~ 6en~mtn06 do, gJtupo i um modo excelente de, 
te6taJt 6ua adequaçid, e 6e '60Jtm06 capaze6 deexplicaJt 
o compoJttamento de pe660a6 em gJtupo 6em u6aJt 

. .. . . 
teJtmo novo ou 6em pJtu~upoJt nenhum novo pJtOc.e~60 ou 
pJtincZpio, teJtem06 demon6tJtado uma pJtomi66oJta 6impli 
cidade n06 dado~. 16to nio 6igni6ica que entio a6 
ci~ncia.6 6 o ciai6 iJtio inev.itavelmente 60Jtm(.('laJt ~~a6 
g<l..neJtalizaçõe6 em teJtm06 dó cO,mpoJt~amento i.ndividua.l" 
POi6 um outJto nZvel de de~cJtiçio pode tambim 6eJt váli 
do., e bem pode 6eJt mai6 conveniente. (Skinner, 192, 

p. 171). 

Anteriormente, em 1947, na tentativa de sensibilizar 

os psicólogos experimentais quanto à importância da pesquisa'de 

laboratório para a construção de urna efetiva ciência do compo~ 

tarnento, Skinner (189) empregara já esse argumento, porém com 

menor cautela: ou ,seja, insistindo em que as ciências sociais 

elas própri~s necessitavam efetivamente de uma tal teoria do 
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comportamento individual. Vale a pena uma transcrição extensa 

de seus trechos mais significativos: 

A p~ãtica habituat' do ~ociõtogo con~i~te em exp~e~~a~ 

~eu~ óato~ e teo~ia~ ~em ~e ~eóe~i~ ao compo~tamento 

individuat ~ob nenhum a~pecto ou em etabo~a~ uma p~~ 

cotogia po~ ~ua conta, dedicando no' minimo um. capZt~ 

to de int~oducão (quando não um t~àtado compteto) ao~ 

motivo~ e hãbito~ que te~am o~ homen~ a convive~ e a 
compo~ta~-~e ~ecip~ocamente coma o óazem. O ~ociõto 

go pode ou não e~ta~ de aco~do com que ~e deva p~ed~ 

ze~ o compo~tamento do g~upo a pa~ti~ de um e~tudo da. 
p~icoiogia do indivZduo, ma~ não titubeia quanto .a 

. . 
u~a~ d compo~tamento do indivZduo pa~a expo~, . ~enão 

exptica~, óato~ ~ociotõgico~. O economi~ta,.~eja p40 
6i~~io na.t ou. p~o {e.~~ o.~at,. de 6~o nta- ~ e . com a~ me~ma~ 
atte~nativa~ . Veve e~·tabetece~ tei~ e 6azeit. . p~edi

c~e~ ~~m menciona~ o compo~tamento hu~ano ou deve con 
cebe~ uma p~icotogia e~peciat pa~a exptica~ a~ a.t;ivi 
dade~ do~ bi~neto~ do "homem econamico" de Adam 
Smith', t excepcionat o economi~ta que não exptica 6a 
to~ ~etaci(mado~ com me~cado~ia~, dinhei~o, .t~abatho 

ou capitat indicando o tZpico do compo~tamento do~ ho 
men~ em dete~minada~ ci~cun~tancia~. Vo me~mo modo, 
o e~peclatiAta em ciin~ia~ potZtica~, e~pe~e ou nao 

. de~1va~da p~icotogia o~ p~incZpioA do gove~no ou a~ 

ca~acte~Z~tiea~ da~ tuta~ potZtica~, co~tuma ~egui~ 

6atando de atguma e~picie de "homem potZtico" ao quat 
at~ibui p~eci~amente o~ motivo~ e 6acutdade~ 
~ã.~ia~ pa~a exptic.alt ~eu~ ato~ potZticOA. 

nece~-

Q.uatque.it que ~eja ~ua e~peciatidade, o peltito em ciên 
cia~ ~oclai~ não. encontlta ~oltmatmente na 
p~icotogL4 um e~quema conceptual que lhe 
lalt do compo.itt~ment~ humano de maneilta 

ciência da 
pelLmita 6a 
con~equente e 
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e6lcaz. H6me~ econ~mlc?, . homem polltlco, mente de 
g~upo: el~ aqui. alguma~ g~o~~el~a~ 6ábula~ explIcat~ 

~ia~ que devem ~e~ ~ub~tItuIda~ po~ uma lIã teo~ia do 
compo~tamento. E~tã ~o~a de luga~ a6i.~ma~ que uma 
teo~la a~~lm não tem po~ que ~e~ e~~encIal em uma au 
têntica cIêncIa ~ocIal. t IniubItáve.l que ~eJi.vl-~la 
de eno~m.e ajuda. (189, p. 346) 

~, pois, a partir dessa convicção que Skinner viria a 

dedicar três das seis seções de ScIence and huma.n·beha.vi.o~(192) 

à a'nálise behaviori'sta radical do comportament;.o social humano 

aos níveis interpessoal, grupal, ins·titucional e cultural em 

sentido amplo. "obviamente, tal análise põe em relevo os fato-

res ambientais na determinação do cqmportamento dos indivíduos_, 

na melhor tradição behaviorista.Embora essa posição não ,cons 

títua nenhuma novidade atualmente, o simples contraste com o 

teor do início de um artigo de Skinner (220), em que Se focal.iza 

historicamente o tratamento conferido ao meio ambiente por par. 

te da psicologia, pode contribuir, por sua flagrante ingenuida

de, para o reconhecimento da importânci~ da contribuição beha~' 

viorista original. Assim começa o referido artigo: nA~guma vez 

se pensou que o meio era simplesmente o lugar em que os animais 

e os homens viviam e se comportavam. Poderiam se comportar de 

modos difere~tes em lugares diferentes, mas não porque os lug~ 

reS fossem diferentes. O meiá era um ambiente necessário que 

talvez· favorecesse ~u obstaculizasse o comportamento, mas, que 

não determinava sua ocorrência nem sua forma." (p. 17). Real 
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mente, é pouco provável que tal perspectiva seja explicitame!! 

te esposada hoje em dia por qualquer estudioso mais sério da 

psicologia, mesmo que não behaviorista. 

Quanto ao mérito da abordagem behavio·rista radical em 

si, mesmo correndo o risco de "informar" sobre coisas já' por 

demais conhecidas, e também noticiadas na Calt:tLtha, um posici9. 

namento afirmativo e crítico sobre a questão pode ser extraído 

desse mesmo texto, embora se encontre disponível em muitas ou-

tras obras de Skinn~r e de seus colaboradores e seguidores. 

Essa fonte, ~a qual serão transcritos apenas alguns fragmentos,' 

apresenta a vantagem de passar às demais abordagens teóricas o' 

ônus da própria defesa. O problema se coloca então nos seguirt 

tes termos assertivos, e posteriormente.até desafiadores: 

Suponha-~e que peçamo~ a um ob~e~vadolt, que não ~a~ba 
n'ada ~obJLe a anã.l~~e do c.ompoJL:tamen:to, que.ob~eJLve. WH 
e~paço ixpeJL~men:tal ~lp~~o'quando e~:teja em maJLeha. um 
expeJL~men:to • [ ••• ] 

Segundo no~~o ob~eJLvadoJL, ~eJLã. d~61e~l eneon:tJLaJL ~en~ 
:t~do ne~~e~ 6a:to~ d~~pelt~o~, jã. que ob~eltvou um OJLg! 
n~~mo que ~e eompoJL:ta a palt:t~1t do que palteee ~e~ uma 
po~~ção van:tajo~a qua~e ~deal. VUJLan:te um peJLlodo 
eon~~deJLã.vel v~u apalteeelt e d~~apaJLeeelt d~velt~o~ e~:tl 

mulo~, JLe~po~:ta~ e ~e6oJLçado~e~. PeJLmaneee o 6a:to. de 
a ob~eJLvação d~JLe:ta, ~ndependen:te de quão pJLolongada 
~eja, lhe d~z ~u~:to .po~eo do que e~La ~ueedendo,[ •• J 
AgoJLa peçamo~ ao no~~o ob~eJLvadOJL que apJLee~e de:t~da 

men:te o ·me~o em que o~ an~ma~~ e o~ homen~ v~vem e ~e 
cpmpoJL:tam ~ob ~on:t~ngênc~a~ mu~:to ma~~ eomplexa~ do 



166 

que qualque~ uma que xenha ~~do ~ubmex~da a uma análi 

~ e ex.pe~~menxal. Se não pô de veko quee~..tava ae.o nxe 
c.endoem um e~paç.oex.peA~menxal ~elax~vam:e'nxe ~,[m

p'le~,c.omo e.ó peJr.amo~que c.omplie:e·nda o' ·c.ompo~xamenxo 

que o c.~Ac.ulida? 

Somenxe uma vez que xenhamo~ anall~ado o c.ompoJr.xamen

XO ~ob c.onxlngênc.la~ de ~e6o~çamenxo c.onhec.lda~, c.om~ 

ça~emo~ a ob~e~va~ o que ~uc.ede na vIda -dIá~la. [ ••• ] 

~m ouxJr.a~pa~avJr.a~, já não ob~e~vamo~ o c.ompo~..tamenxo 
e o me~o c.omo c.ol.óa~ ou evenxo~ dl.óxInxo.ó, ma~ a~ ~n 

xeJr.~elaçõe~ que ~e dão en..t~e ele.ó; ob~e~vamo~ a~ c.on

xIngênc.Ia~ de ~e6o~çamenxo.. Enxão podemo~ ~nxe~pJr.e-

ta~ o c.~mpo~xamenxo c.om ma~~ êx.~xo. 

p. 20-22)-

(Skinne:r> 220, 

No estudo de que trata esta seçao, qual seja," o das 

relações entre indivíduo e sociedade·naperspectiva behavioris 

ta radical, parte-se da suposição geral' de que "o comportamento 

social surge porque um organismo é importante para outro como 

parte de seU ambiente." (Skinner, 192., .p.:172). A análise de tal 

comportamento exige consequentemente a consideração daquilo que 

pode ser ch.amado de amb~enxe ~oc.~al. Os termos genéricos das 

contingênci~s de reforçamento -- estímulos discriminativos, res 

postas operantes e consequências reforçadoras -- são então adj~ 

tiváveis como ~oc.Ial~, para indicar que tais variáveis têm sua 
( . 

'! lo 

origem, diret~ ou indiretamente, no comportamento de outrqs in 

divíduos. "Eis, portanto, como Skinner (192) propõe tratar qual 

quer segmento da complexa trama da interação social: 
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Podemoh analihan um epihÔdiQ hocial conhidenando um 

onganihmo a um dado tempo. Entne ah vani~veih a· h! 
nem conhidenadah ehtão aquelah genadah po~ um hegundo 

onganihmo. ConhidenamOh então o compóntamento do h! 
gundo onganihmo, hupondo o pnimeino como uma 60nte de 
vanL~veih. Colocando ah an~lihe lado a lado neconh

tnu1.moh o epih Ô dia . A deh cn·içã.o h en~ completa h e en 
globan todah ah vani~veih necehh~niah pana explican o 
compontament'o dOh indiv1.duOh. (192, p. 175) 

Uma ênfase especia:j.., que bem atende aos propósitos do' 

presente. t.rabalho " é concedida em Science and human behavion às 

relações ao nível institucional, sendo aí analisados os proc~di 

mentos de cinco agências tradicionais de'co~trole sociql o' 

governo, a religião, a psicoterapia, a economia e a e~ucação. 

A estratégia de análise, pela qual as relações são referencia

das ao comportamento individual, pode ser bem sintetizada 'na se 

guinte passagem: . 

A~ dihcútin ah ag~nciah contnoladonah pneocupamo-noh 

ehpeci6~camente com centah ehpecieh de poden, hobne 

ah vani~veih que a6etam o compontamento h~mano e com 

ah p~~ticahcontnol~donah que podem hen empnegadah 

p~~ cauha dehhe poden. [ •.. ] Um~ ag~ncia contnolado 
na, juntamente com oh indiv1.duoh que contnola, conhtf 
'tui {um hihtema hoclal, C ••• ] e nohha tane6a ê dan. CO!! 

ta'~o compontamento de "todoh Oh panticlpanteh. Ve-
ven~he-~ ldentl6lcan Oh indivIduo h que compõem â ag~n . . -
cia e expllcan po~que t~m o poden de manipulan ah 
n~áveih que a ag~ncia empnega. E também analihan 

e6eito genal no con~nolado, e mo~tnan como ihhO . 
ã netnoação ne6onçadona que explica a continuação 
exiht~ncia da agência. (192, p. 190)-

va. 

o 
leva 

da. 
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Um nível de análise do·comportamento social certamen-

te mais complexo é aquele designado como cultural. Talvez. se 

deva adiantar que as propostas de intervenção skinneriana nos 

assuntos humanos, que serão objeto da próxima seção deste 4' 

cap.!. 

tulo, afiguram-se como as mais ambiciosas, e por isso· mesmo 

mais polêmicas, precisamente a esse nível. Consequentemente , 

reservar-se~á·boa parte da discussão sobre o contexto cultural 

do comportamento humano para a oportunidade de tal abordagem em 

termos de mudança e planejamento intencionais. Não 

este é o l~gar para uma primeira apreciação do estado 

obstante, 

concei-

tual da qu~stão na·.perspecti va behaviorista radical. O conce·i 

to é apresent~do de modo sucinto e formal e~ diversas partes ·da 

obra de Skinner, cabendo entretanto, por sua já aludida pione! 

ra representatividade na consideração do comportamento humano, 

verificar corno em Sc.-ie.nc.e. a.nd huma.n be.ha.v-ioJt o ambiente social 

é formulado em termos de. cUltura: 

Ge.Jta.lme.nte. 6a.la.-~e. de. uma.mb-ie.nte. ~oc.-ia.l c.omo.a. "c.ul
tUJta" de. um gJtupo. Mu-ita.~ ve.ie.~ ~e. ~up5e. qu~ o te.Jtmó 
~e. Jte.6-i~a. a. um e.~pZJt-ito .ou a.tmo~6e.Jta. ou a.lgo c.om d-i 
~e.n~~e.~ nio 6Z~-ic.a.~. No~~a. a.nil-i~e. do a.mb-ie.nte. ~o-

c.-ia.l, e.ntJte.ta.nto, 60Jt~e.c.e. uma. e.xpl-ic.a.çio do~ a.~pe.c.to~ . 
e.~~e.nc.-ia.-i~ da. c.ultuJta. no e.~que.ma. de. Jte.6e.Jt~nc.-ia. de. uma. 
c.-i~nc.-ia. na.tuJta.l. Pe.Jtm-ite.-no~ nio a.pe.na.~ e.nte.nde.Jt o 
e.6e.Lto da c.ultuJta., ma.~~ c.omo ve.Jte.mo~ ma.-i~ taJtde., a.lte. . . 
Jta.Jt o pla.ne.ja.me.nto c.ultuJtal. 

No ~e.nt-ido ma-i~ a.mplo po~~Zve.l, a. c.ultuJta. na. qua.l um 
-ind-ivZduo na.~c.e. ~~ c.omp5~ de. toda~ a~ va.Jt-iive.-i~ que. o 
a.Oe.ta.m e. que. ~a.o d-i~po~ta~ poJt outJta.~ pe.~~oa.~. Oa.m 
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bie.nte. .6oeial e.m paltte. e. o 1te..6ultado daque.le..6 pltoee.d:f 
me.nto.6 do gltupo que. ge.ltam o eompolttame.nto étieo e a 

e.xte.n.6ão de..6.6e..6 pltoee.dime.nto.6 ao.6 U.60.6 e. ao.6 eO.6tu-

me..6. Em paltte., é a Ite.alização de. todd.6 a.6 ag~neia.6 

[eo ntltoladolta.6] e. de. vâ.ltia.6 .6 ubag ~neia.6 eom a.6 quai.6 

o i~divlduo pode. e.ntltalt e.m eontato, e..6pe.eialme.nte. 

timo. [ ••• ] Uma eultulta, e.ntão, e.m .6e.u .6e:ntido 

amplo, é e.noltme.me.nte. eomple.xa e. e.xtlta~ltdinaltiame.nte. 

pode.lto.6a. rSkinner, 192, p. 235) 

E, corroborando tal formulação,de modo mais explicitamente com

portamental, no livro que visa à sis,tematização filosófica do 

behaviorismo radical - Abo ut b,e.haviolti.6m (231): 

o ambie.nte. .6oeial a que. e..6tiv~ me.'lte.6e.ltindo é eomume.n 
te. ehamado' de. eultulta, e.mbolta uma eultulta be.ja ami~de. 
de.6inida de. outlta.6 mane.ilta.6 - eomo um eonjun~o de. 

-eO.6tume..6 ou mane.ilta.6, eomo'um.6i.6te.ma de. valolte..6 e. 
~déia.6, ~omo uma Ite.de. de. eomunieação, e. a.6.6im pOIt 

diante.. Como u~ eonjunto 4e. eonting~neia.6 de.·lte.6oltç~ 
ma~tida.6 pOIt um gltupO, pO.6.6ive.lme.nte. 6oltmuiado.6 pOIt 

me.io de. lte.glta.6 ou le.i.6, a eultulta te.m uma eond~ção 6I 
.6..tea. be.m de.6inida; uma e.xi.6t~neia eOJ</.tlnua que. vai 

além da~ vida.6 do.6 me.mblto.6 do gltupo; um padltão que. .6e. 

alte.Jta ã me.dida que. ee.ltta.6 pltâ.tiea.6 lhe. .6ão aelte..6ee.n

tada.6, de..6ealtta'da.6, ou modi6ieada.6; e., .6oblte.tudo, PE..' 

de.lt. Uma eultulta a.6.6im de.6inida eontltola o eompoltta
me.nto do.6 me.mblto.6 do gltupo que. a pltãtiea. (231, p. 

173"7'174) 
'/ . 

Em ambas as obras.de que se acaba de extrair, algo co 

mo uma noção comportamental genérica de cultura, Skinner preocu 
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pa-se em ressaltar que ela nao ap~esenta nunca um caráter unitá 

rio ou monolítico. Concebida como um conjunto de contigências 

de reforço, é entretanto praticamente impossível inventariar to 

das essas contingências, não só devido à sua dinâmica inerente 

de contínua transformação, mas também devido à multiplicidade e 

diversidade de ~rupos e instituições que as mantém e naturalmen 

te as diferenciam.Poder-se-ia, assim, argumentar que Skinner 

não proporciona uma conceituação inteiramente satisfatória - de 

cultura, ou que' nao chega.a demonstrar as potencialidades mais 

positivas de seu enfoque, pelo menos em comparação com as defi 

nições igual~ente genériçase impr~cisas do termo formuladas no 

âmbito das ciências sociais. Realmente, é preciso admitir que 

à primeira vista não parece haver algum ganho significativo nes 

se procedimento conceitual de redução de uma categoria socioló 

gica/antrot>ológica - a cultura - à terminologia descritiva do 

comportamento individual. A história não muito remota de 'uma 

redução (ou articulação, se se prefirir) semelhante - ou seja, 

os estudo sobre "Cultura e Personalidade" - cabe ser lembrada 

como exemplo de um grande fracasso, ou pelo menos de realiza~ 

çoes que permaneceram muito aquém das expectativas ihicialmente 

alimentadas. Não obstante, existem sim potencialidades na abor 

dagem skinneriana que, se nao imediatamente demonstradas em uma 

simples definição preliminar, não deve ela ser por isso descar~ 

tada sem que se lhe dê uma devida oportunidade de provar seu va 

lor heurístico. 

Permitindo-se o autor do presente trabalho citar-se a 
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si próprio, assim sintetizou ele em outra parte (Sá, 170) o que 

lhe pareciam promissoras pré-condições para um melhor equaéiona 

mento das relações entre o indivíduo e a sociedade em seu senti 

do mais abrangente de cultura: 

Na ve~dade, p~oduç~e~ acad~mlca~ a que ~epo~~a leg~ 

tlmamente at~lbul~ um cunho behavlo~l~ta ~adlcal ca
~acte~lzam -~'e I [ ••• ] I po~ uma co ncepção 61lo~ ó 61ca m~ 
te~lall~ta ou natu~all~ta do homem como o~ganl~mo bl~ 

lógico em contInua lnte~ação com ~eu melo-ambiente. 
Tal concepção implica, ademal~, que e~~a lnte~ação e 
a~~egu~ada po~ p~oce~~o~ ~~61clentemente b~~lco~ e ge 
~al~ pa~a ope~a~em ta~to em ~ltuaç~e~ não ~oclal~ (ou 
~eja, em t~an~aç~e~ com o ambiente natu~all quanto ·em 
~lt~aç~e~ ~oclal~ (ou ~eja, em qu~ o amblent~ i con~' 

tltuIdo po~ out~o~ lndlvZduo~ ou ~eu~ p~oduto~l .(170, 
p. 33) 

E, como nao alimenta até este ponto pretensões à originalidade, 

permite-se ainda.o autor reportar tai representação da condição 

cultural humana (como processo emergente do ambiente natural e 

deste não chegando nunca a se desvincular, na medida mesmo em 

que uma significativa parte de seus efeitos consiste em modifi 

car o próprio ambiente fíSico) à reiterada concepçao skinneria-. 

na do "homem no mundo", cujo conteúdo dá a chave para uma série 

de considerações subsequentes: 

o mundo onde o homem vive pode ~e~ con~lde~ado como 

um conjunto compl~xo de contlng~ncla~ ~e6o~çado~a~ p~ 

~ltlva~ e negatlva~. ~ pa~te o ambiente 6I~lcocom o 
qual e~t~ ~en~lvelmBnte ~lntonlzado e com o qual e'! 
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tua um impoJttante. i.nte.Jtc.âmbio, te.mo.6 que. i.i..daJt [ ••• ] 

c.om un~ e.~tZmui.o.6 .6 o c.iai..6, tw.6 Jte.6oJtç.adoJte..6 .6 o c.ia.i...6 

e. toda uma Jte.de. de. c.ontJtole. e. c.ontJtac.ontJtole. pe.6.6oai. 

e i.n.6 tituc.i.o nal de umá. .6 uJtpJte.e.ndente c.omplexidade" A6 

c.onti.ng~nc.i.a.6 de Jte6oJtç.amento que o homem di.6p6.6 pa 

Jta o homem .6ao maJtavilho.6a.6 de.6e c.ontemplaJt. 

Ma.6 nao .6ao em ab.6oluto· ine..6c.Jtutavei.6. [ ••• ] Em toda 

.6i.tuaç.ao .6oc.ialde.vemo.6 de.6c.obJtiJt quem JteõoJtç.a quem, 

atJtavê . .6 de que e c.ornque objetivo. (Skinner, 202, p. 

180) 

Relações soci·ais humanas enquadram-se, assim, em um 

contexto mais abrangente das relações operantes entre os orga

nismos individuais e seus ambientes. E tais relações . básicas 

foram conceptualizadas por Skinner, desde os seus primeiros t~~ 

balhos de laboratório com organismos inf~a-humanos, em termos 

de exercício·de controle do orgariismo pelo meio. Embora o com 

portamento operante constitua um fenômeno emissivo, no qual nao 

se pode identificar um estímulo que o elicie nem se apelar como 

damente a UIl)a "situação total de estímulo" para cumprir essa 

função provocadora, encontra-s~ ele sob controle das consequin

cias que produz no ambiente. E, já nesse estágio de suas inves 

tigações, Skinner (206) considera cabível a noçao de controle 

mútuo de comportamento na clássica relação entre conhecedor e 

conhecido. O argumento diz que em um laboratório de comporta

mento animal pode-se/com a ajuda de técnicas e instrumentos ade 

quados,modificar o comportamento dos sujeitos de várias manei-

ras, "mas devemos ter também em conta que o organismo em estudo 
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ou sob controle muda nosso comportamento de um modo não menos 

preciso~ (p. 585). E, prosseguindo: 

No~~o~ apa~ato~ 6o~am p~ojetado~ tendo em conta o o~

gani~moque e~tudamo~; 60i p~eci~amente e~~e o~gani~

mo que no~ levou a eleg~~ um tipo e~pecial de manipu 

l~ndum, uma~ catego~ia~ dete~minad~~ de e~timulaçio, 

un~ modo~ e~pecZ6ico~ de ~e6o~çamento, a~~im como ou 

tJr.a~ c.oi~a~ mai~. (206, p. 585) 

No ambiente social humano, relações diretas como essa 

também se verificam.; e sua ilústraçãó mais dramática talvez se 

encontre na interaç.ão entre o senhor e o escravo, ou o· capataz 

e o trabalhador assalariado,. visto que aí comumente se conside 
1-

ra a açao controladora como unidirecional. Mas, submetendo-se 

à análise o comportamento do escravo, deve-se concluir que ~le 

também controla o.senhor, no sentido de que as técnicas punit! 

vas por este empregadas foram selecionadas em boa parte por seu 

efeito sobre o comportamento do primeiro. Obviamente, em ambas 

as interações -- ~ntre o exper~m~ntador e o animal de laborató

rio, assim como entre o senhor e o escravo -- há uma flagrante 

assimetria entre as respectivas possibilidades de. comportamen

tos alternativos, além do que, mais propriamente no segundo ca 

so, acrescenta-se a variável econômica da exploração ou obten

.çao diferencial de vantagens sociais.. Note-se, além disso, que 

nessas situações, pelo menos como aqui descritas, não se pode 

ainda legitimamente introduzir considerações sobre o cont~acon

t~ole, embora tal processo deva sua própria viabilidade concei-
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. 
tual ao pressuposto da inerente reciprocidade' entre o comporta-

mento e o ambiente sobre o qual ele opera. Corno terna focal pri 

vilegiado do presente trabalho, a noção de contracontrole deve 

ser ainda precedida de outras considerações fundamentais, e ao 

nível exclusivamente humano. 

Retome-s'e então agora, por oportuna, a conjectura f,o;: 

mulada ao final de The ,behavlo~ 06 o~ganl~m~ de que as únicas 

diferenças entre o comportamento do rato de laboratório e o ho 

mem', afora as diferenças em complexidade, deveriam encontrar-se 

radicadas no' campo do comportamento verbal (Skinner, 182, p. 

457). Não teria' sido, poi's I por urna 'simples questão de curiosi 

da de ou interesse idiossincrático q~e Skinner ha~eria de dedi-. 

~ -car mais de vinte anos a preparaçao de seu livro Ve~bat ,be.hE!. 

vlo~ (200); publicado finalmente em 1957,' após um longo estágio 

de divulgação preliminar iniciado em 1947 nas Wltllam Jame~ Lec. 

.:tu.~e~ da Universidade de Harvard. De fato, trata-se da aborda 

gem direta de uma dimensão exclusiva ou eminentemente humana do 

comportamento. 

Dada a natureza do presente trabalho, e do mesmo modo 

corno já se procedeu com relação a outras obras igualmente repr~ 

sentativa3 do behaviorismo radical, não se apresentará aqui uma 
. 

resenha desse livro. E,certamente, não convém também remeter 

o leitor ã famosa resenha prod~zida pelo estudioso da linguagem 

- mas nao do comportamento verbal, diga-se de passagem - Cho-

msky (37), que, corno denuncia sá (166) dentre outros, cumpre 

urna função "franca e ativamente desinforrnativa do alcance real 
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ou potencial das propostas Skinnerianas" (p. 46). Tampouco 

julga-se caber aqui a introdução de qualquer espécie de sumário 

semi-didático das principais categorias e subcategorias do com-

portamento verbal como classificadas e exemplificadas por Skin-

ner. Para os propósitos acadêmicos e sócio-políticos da tese, 

parece suficiente evidenciar os pressupostos behavioristas radi 
. 

cais das formulações substantivas expostas em Ve~bal behav~o~, 

assim como enfatizar suas implicações para o equacionamento teó 

rico das relações entre indivíduo e sociedade. 

Assim, a primeira coisa a ressaltar, se bem que 

óbvia, é a caracteri"zação do comportamen.to verbal como integral 

mente contido no campo mais abrangente do comportamento social. 

Nesse sentido, a definição bruta (mas posteriormente ·refinadél) 

de comportamento verbal proporcionada por Skinner é a de qual

quer comportamento de·um óalan.te que é reforçado -- para fins 

de sua aquisição ·e/ou manutenção -- pela mediação de outras pes 

.soas, ou ouv~Y!-te.6. Com isso, distingue-se essa instância espe 

cial de comportamento operante daquela mais básica em que "o 

comportamento altera o meio através de ações mecânicas, e suas 

propriedades ou dimenções se relacionam frequentemente, de uma 

forma simples, com os efeitos produzidos" (Skinner, 200, p.lS). 

Esta última co·rre~ponde às transações com o ambiente físico, e 

dela participam também amplamente os organismos infra-humanos. 

Circunstanciando melhor, po+ contraste, a definição anterior de 

comportamento verbal, diz Skinner (200): 

Mu~ta.6 veze.6, po~êm, um homem age apen.a.6 ~n.d~~etamen.-
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~e ~ob~e o meio do qual eme~gem a~ eon~equêneia~ últi 

ma4 de ~eu eompo~~amento. Seu p~imei~o e6eito ~ ~o 

b~e out~o~ home.n~.· C ••• ] 
O~ eompo~tame.nto~ que ~Ô ~ão e.6ieiente~ at~avé~ da me 
d~acão de. oui~a~ pe~~oa~ po~~uem tanta~ ·p~op~iedade4 

topog~á6iea~ di~tinta4 que ~e ju~ti6iea um t~atamento 

e~peeial e, at~·me4mo, 4e exige tal t~atamento, [ .• J 
O te~mo neompo~tamento ve~baln tem muita4 vantagen4, 

que ~eeomendam-lhe o U40. [ ••. } de4taea o 6alante -<..n 
dividual e, que.~ 4eja ~eeonheeido ou não po~ quem o 
U4a, e.4peei6iea o eompo~tamento modelado pela4 eon4e-
quêneia4 mediata4. [ ... ] 
[ .•• ] a eompo~tamento do ouvinte, ao 4e~vin de media 

do~ pa~a a4eon4e.quêneia4· da eompo~tamento dõ 6alan~ 

~~, não ~ neee44a~iamente·ve~bal e.m nenhum 4entida e4 
. ,-

pe.eial. Na ve~dade, não pode.mo4 di4tXngui-lo do eom-

po~tamento em ge~al e uma de4e~icão ade.quada do eom

po~tamento ve~bal p~eei4a eob~i~ ape.na4 aquele4 a4pe~ 

~04 do eompo~tamento do ouvinte neee44~~i04 pa~a. ex 
pliea~ o eompo~tamento do 6alante. O eompo~tamento 

do 6alante e. do ouvinte junt04 eompõem aquilo' que PE. 
demo4 ehama~ de e.pi4Õdio ve~bal total. Não há em tal 

epi4ôdi~ nada além dp c:ompo~tamento eombinado de doi4 
ou mai4 indivIduo4. Nada neme~gen na unidade 4oeial. 

·0 6a~a~te pode ie.~ e4tudado p~e44u~ondo-~e um ouvin
te, e o ouvinte p~e44upondo-4e um 6alante. Á4 de4e~i 

cõe4 ~epa~ada4 que daI ~e4ui~am e4gotam a epi4õdio do 
qual 04 doi4 pa~tieipam. (200, p. 15-17) 

·As implicações de tais suposições conceituais acerca do compor

tamento verbal para a descrição e interpretação do comportame~ 

to dos indivíduos em seus respectivos ambientes sociais são ex 
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tremamente importantes e numerosas. Pode-se tomar como fonte 

bibliográfica básica para sua demonstração principalmente a 

obra de síntese filosófica do behaviorismo radical, About behav 

io~i~m (231), complementando-a com o próprio . Ve~bal behavio~ 

(200) e as inGursões teóricas constantes de Contingencie~' 06 

A noçao chave pata a maioria dessas anunciadas impli

caçoes psicológicas e soc~ais da formulação teórica do compor

tamÉ:mto verbal consl."Ste no correlato mais próximo da categoria 

.antropológicà de cul;tu~a - a comunidade ve~bal. De fato, uma 

das dimensões culturais mais flagrantes, e que frequentemente 

se considera escapar a uma análise behaviorista, qual seja, a-

aprendizagem e manutenção de comportamentos através do seguime~ 

to de regras, resulta do próprio funcionamento de uma comunida 

de verbal. Tal processo não é ainda .explicitamente mencionado 

em Science and human behavio~ (192), de 1953; e também não che 

ga a receber, um tratamento privilegiado em Ve~bal behavio~(200), 

de 1957, embora, é claro, as análise específicas aí desenvolvi-

das constituissem a "matéria prima" indispensável para sua pos 

terior consideração. Provavelmente, a primeira abordagem espe 

cifica das regras aparece no ártigo Ope~ant behavio~ (207), de 

1963, escrito por Skinner.para integrar a coletânea clássica o~ 

ganizada por Honig (87) ~ Interessanternente sua "descoberta" 

tomou, 'pelo menos inicialmente nesse texto, características ne 

gativas, de denúncia de distorções metodológicas que estariam 

ocorrendo na análise experimental do comportamento. A seguinte 

passagem é bem ilustrativa desse estado de coisas: 
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o compo~tam~nto, humano ou d~ qualqu~~ out~a natu~~

za, ~~ mant~m como uma mat~~ia d~ ~~tudo ~xt~~mam~nte 

di{[cil. Não d~v~ ~u~p~~~nd~~ qu~ ~~jam. 6~~qu~nt~~ 

a~ p~ática~ t~nd~nt~~ a ~impli6ica~ uma análi~~ op~

~ant~.· Pa~ticula~m~nt~, g~n~~alizou-.~ ~ a comunicaç.ão 
v~~bal ~nt~~ ~uj~ito ~ ~xp~~im~ntado~, ~m luga~ do 

a~~anjo ~xplZcito da~ conting~ncia~ d~ ~~60~ç.am~nto ~ 

o ~~gi~t~o obj~tivo do compo~tam~nto. A p~ática 6az 
~~g~~~~a~ aif ~6tudo da vida m~ntal, ~ ainda ~ 6avo~! 

tida p~lo~ p~ieõlog06 qu~ 60~mulam ~ua mat~~ia d~ ~6-

tudo ~m t~~mo~ m~ntali~ta6; ma~ ~ob~~viv~ como um/.i.n! 
t~um~nto pa~a poupa~ t~abalho ~m múltipla6 60~mula-· 

ç.~~~ ~~6~ncialm~nt~ b~havi~~i6ta6. (207, p. 37-38)· 

Não obstante, logo em seguida no mesmo artigo, encontra-se ·ja 

um reconhecimento da análise verbal das contingências de refor

çamento como processo comportamental legítimo e distinto do com 

portamento modelado pelas próprias contingências: 

Quando a ~náli6~ 60~mal da6 conting~ncia6 d~ ~e60~ç.a

m~nto ião tomada6 como guia6 ou ~~g~a6, ~~laciona-~~ 

com o cQmpo~tam~nto d~ man~i~a div~~6a. O compo~ta-· 

mtnto d~ uma p~660a qu~ calculou 6ua6 p066ibilidad~6, 

compa~oú alt~~nativa6 ou con6id~~ou a6 con6~quência6 

d·~ um movim~nto, ~ di6~~~nt~, ~, comum~nt~, mai6 ~6!. 
tivo qu~ o d~ qu~m ap~na6 60i ~xpo~to ã6 contingên-· 
cia6 6~m anali6á-la6. A análi6~ 6o~mal 6unciona como 
um ~6tZmulo di~clLiminativo. S~ ~66~ ~6tZmulo ~~tiv~lL 

p~lL,6~it~m~nt~ cOlL~~lacLonado com o lL~60~ç.am~nto I ~n

tão o compo~tam~nto 60b ~~u contlLol~ 6~lLá lL~60lLç.ado 

ao máximo. (Skinner, 207, p. 44) 
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E, exemplificando tal comportamentogbvernado por regras, prin-

cipalmente como função das práticas da comunidade verbal: 

MuitOA pnav~nbioA e miximaA Aao deAcniç5eA completaA 

daA conting~nciaA de ne60nçamento Ao~ial ,ou nao AO

cial, e aqueleA que aA ~bAenvam chegam a 6ican Aob um 

contnole maiA e6etivo de Aeu ambiente. AA negnaA da 

gnamitica e o Aoletnan tnazem conAigo contingênciaA 

venbaiA de ne60nçamento de maion pot~ncia. A Aocieda 

neligio-

AaA, de tal maneina que, Ae Aegue o código, o indivI' 

duo pode emltin o compontamento apnopniado ~A contin
gênciaA AociaiA Aim' haven iido expoAto a elaA dineta 

mente. AA leiA cientI6icaA deAempennam uma 6unçã~ 

aniloga ao ~uian o compontamento dOA cientiAtaA.(Skig 

ner; 2 O 7, p. 45) 

Porém, finalmente, ressaltando a existência de diferenças entre 

as duas categoria~ de comportamentos: 

ReAultam impontanteA oA eAtImuloA diAcniminativoA que 
melhonam o compontamento Aob centaA cincunAtânciaA, 

máA eAteA não devem Aen con6undido-6 com aA ,pnópniaA 

contingenciaA, nem tàmpouco Ae deve con6undin AeuA 

'e6eitoA com OA e6eitoA de taiA contingênciaA. (Skin

ner, 207, p. 45) 

o problema do comportamento governado por regras ven 

AuA o comportamento modelado por contingências veio a ser trata 

do por Skinner de maneira mais circunstanciada no capItulo 6 ·de 

ContingencieA 06 nein60ncement (219), e de forma mais concisa e 
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direta em About behavio~i~m (231), .A ênfase que acaba de ser 

concedida ao provável primeiro tratamento da questão, incluindo 

a extens~o dada ãs transcriç6es~ justifica-se pelo fato de de

monstrar simultaneamente a flexibilidade e a consistência da 

abordagem skinnerianai no caso, face a um unico tema de formula 

ç~o original mentalista, mas de fácil generalização para a in-

teira temática psicológica do gênero. Recapitulando, pois: 

Skinner denuncia os riscos de urna prática 'metodológica pouco 

ortodoxa do ponto de vista behaviorista, mas nao permanece em' 

urna inocente e inócua' postura de pesquisador "purista", para 

nao dizer "ri tualis'ta" . Ao contrário, leva essa duplicidade de 
. 

procedimentos do laboratório para o mundo real, identificando o 

não ortodoxo como urna prática social comum na comunidade verba~; 

e, portanto, não'constituindo uma simples distorção teórica de 

cunho mentalista, mas sim um fat6 concreto a exigir ou permitir 

urna interpretação behaviorista radical. Assim, tal exigência 

ou possibilidade é cumprida de urna maneira que as ilusórias pro 

priedades mentalistas do fenômeno são descartadas, mas permane 

ce-se insistindo na distinção entre os determinantes e os efei 

tos das dúas formas comportamentais, o que assegura a integrida 

de da formulação behaviorista básica .. O comportamento governa-

do por regras, no final de contas, longe de constituir urna res 

trição à análise comportamental, é a esta incorporado, amplia.!! 

do e enriquecendo sua própria capaciqade de dar conta das rela 

çoes entre o indivIduo e'a sociedade. 

Ainda assim, para prevenir qualquer impressão, possí-
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velmente deixada pelo teor das últimas transcrições feitas, qllim 

to a uma suposta autonomia do comportamento governado por re~ 

gras em relação às circunstâncias ambientais, convém registrar 

mais um extrato textual das considerações de Skinner (214) so 

bre o assunto: 

A.6 c.on.ti..ngênc.-i.a..6 nao a.pe.na..& mode.la.m o c.ompoJt.ta.me.n.to, 

ma..6 .ta."m6e.m a.1.te.Jta.m .6ua. pJt06a.6-i.I-i.da.de.; poJte.m 0.6 e..6.t1.m!:!; 

10.6 que. e..6pe.c.-i. Ó-i.c.a.m a. c.on.ti..ngênc.~a. c.omo .ta.-i..6, não o 

6a.ze.m. Em60Jta. a. .topogJta.6i..a. de. uma. Jte..6pO.6.ta. .6e.ja. c.on' 

.tJtola.da. pOJt~ma. mâx-i.ma., Jte.gJta., le.-i. ou e.nunc.~a.do de. ~n 

.te.nção, a. pJt06a.6-i.lida.de. de. "que. Oc.OJtJta. pe.Jtma.ne.c.e. ~~de.-

.te.Jtm~na.da.. [ ••• ] 
.. • -fi -

Na. qua.l~da.de. de. e..6.tLmulo ~i...6c.Jtim-i.na..t~vo, uma. Jte.gJta. e. 
e.6e.i.tva. c.omo pa.Jt.te. de." um c.onjun.to de. c.on.t~ngênc.~a..6 ~e. 

Jte. 6 o Jt çcx;m e.n.t o • Uma. e..6 p e. c.i 6~ c.a.ção c.o m ple..ta. d e. v e. ~nc1.u.Ur. 

o Jte.60Jtça.me.n.to que. mode.lou a. .t~pogJta.6~a. de. uma. Jte..6pO! 
.ta. e. a. pÔ.6 .606 o c.on.tJtole. do e..6.t1.mulo. (214, p. 139) 

Concluindo, a comunidade verbal que produz as regras, 

de cunho intelectual ou ético," deve prover também as consequên-

cias reforçadoras que assegurem o seu cumprimento pelos indiví-
" " 

duos. Se não o fizer, a regra perde sua função de estímulo dis 

criminativo~ E exatamente o mesmo se "dá com relação a uma sé 

rie de outros aspectos das relações entre o indivíduo e a socie 

"dade,que serão abordados no instrumento de testagem explorató

ria empírica da relevância social do behaviorismo skinneriano. 

Mesmo não se "tendo declaradamente assumido a preten-

" , sao de fazer com que a presenteseçao esgotasse a temática que 
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lh.e serviu de titulo, nao se pode encerrá-la sem a observação 

de que topicos importantes, e mesmo centrais, como as relações 

entre o controle social e o seu contracOntro1e, foram proposi-

ta1mente deixados para a seção seguinte, na qual se discute a 

ética da intervenção beh.aviorista nos assuntos humanos. Rea1-

mente, preferiu-se englobar nessa última subdivisão do capitulo 

todas as questões pSicossocio1õgicas de natureza mais polêmica, 

incluindo as análises especificas das agências de controle so 

cia1 e o próprio poder controlador ético das comunidades ver-' 

bats. Nesse mesmo sentido, reservou-se para tal es~aço a dis 

cussao do mais polêmico (e mais pertinente para a tese) dos li 
. 

vros de Skinner, B~yond ~~eedom and dlgnlty (221), de 1971, que 
. , 

. até o momento não recebeu praticamente nenhuma atenção, -bem co 

mo algumas partes altamente instigantes de sua última obra de 

predominante caráter sócio-po1itíco Re6lec.tlon.6 on behavlowm 

and .6oc.lety (242), de 1978. 
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2.3 A ética da intervençao behaviorista radical nos assuntos 

humanos. 

Assim como a produção skinneriana em termos de pesqui 

sa básica iniciou-se com o emprego de ratos ~ pombos como su 

jeitos experimentais, também sua primeira tentativa de aplica-

ção aos assuntos humanos consistiu em um programa indireto em que 

os organismos que deveriam servir como instrumentos de interve~' 

ção eram precisamente. pombos. Tratava-se do j á mencionado .PJLO-

j ec.t P.[g eo 11., o qual segundo o relato de Skinner (204), consis 

tia em trei~ar pombos para que, do interior das ogivas -de proje 

teis explosivos, os dirigissem contra alvos móveis ·inimigos. 

Antecipando qualquer possível objeção de caráter ético ao rela 

to de tal iniciativa, Skinner (204) comenta secamente antes' de 

começar a descrevê-la: "A ética do direito de converter una cria 

tura inferior em herói inconsciente constitui um luxo dos tem-

pos de paz •. Ao final dos anos trinta havia perguntas mais im 

portantes a contestar" Cp. 640) .• ' Realmente, qualquer pessoa de 

bom senso concordaria com 'que os destinos da "Segunda Guerra Mun 

dial eram um assunto humanamente mais preocupante do que o eve~ 

tual sacrifício instrumental que não chegou enfim a ocorrer 

de algumas poucas dezenas ou mesmo centenas de aves. 

Provavelmente, a primeira i"ntervenção direta de Skinner 

sobre o comportamento humano foi a que teve como alvo sua pró , 
pria filha. Tal intervenção fOra planejada antes mesmo de seu 



. I 

184 

nascimento, conforme o depoimento de ~kínner (188), em 1945, e 

tratada como uma questão estritamente familiar. Asituação é 

por demais conhecida -- tendo sido inclusive introduzida como 

uma das práticas de criação de bebês em Walden Two -- para mere 

cer aqui algum tratamento descritivo. Não obstante, parece pe~ 

tinente a transcrição da breve controvérsia ética que provocou, 

pelo menos nos t.ermos em que a viveu Skinner: 

Ante~ que na~ce~~e no~~a 6ilha, quando e~távamo~ ocu

pado~ com a con~tJtuç.âo do apaJtato, houve algun~ am..tgo~ 

e conhecido~ 'no~~o~ que, tendo ouvido 6alaJt do . que 

no~ pJtopunhamo~ a 6azeJt, mo~tJtaJtam-~e muit.o contJtaJtiE; 

do~. A~ ~áquina~ de lavaJt pJtato~, o~ tJtituJtadoJte~ de 
lixo, o~ pu~i6ica~oJte~ do.ambiinte eJtam engenho~ mui~ 
to aceitávei~ ... , 'ma~ uma máquina paJta cuidaJt de um 
beb~! T~~o eJta levaJt a ci~ncia longe demai~! Ap~~aJt 

de tudo, a~ objeç.~e~ e&pecZ6ic~~ e~gJtimida~ contJta o 

no~~o piano muito pJtontamente houveJtam de ~e e~6umaJt 

em vi~ta do~ Jte~~ltado~. A ~imple~ contemplaç.~o do 

e~quema em maJtcha ba~tava paJta di~~ipaJt qualq~eJt d~vi 

da. Algun~ do~ c~pti~o~ mai~ JtecalcitJtante~ acabaJtam 

pdJt ~e conveJtteJt em no~~o~ de6en~oJte~ mai~ .entu~ia~

ta~. (Skinner, 188, 'p.' 636) 

o que se pretendeu, com a alusão preliminar a esses 

dois episódios, foi mostrar que Skinner, enquanto pessoa, cida 

dão e cientista, nunca teve qualquer receio em assumir respons~ 

bilidades que estivessem bem fundamentadas em seus princípios 

teóricos e em sua competência técnica. Ou seja, jamais lhe fal 

tou o arrojo intelectual para0 engajamento na solução de pro 
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blemas sociais humanos sempre que.os vislumbrava. Chamar a is 

so de "pra,grnatismo"- com a conotação pejorativa da moda no 

meio acadêmico contemporâneo . (pelo menos naquele em que se inse 

rem esta tese e seu autor) ......... é a estrat~gia tíf>ica do "i.nteiee 

tu.a.iLsmo", definido por Sá (166) como "o envolvimento excessivo 

dos membros indiyiduais, ou de subconjuntos, de uma elite cult~ 

ral [ ... ] na produção de debates sob.re interpretações/represen

tações/etc abstratas, [ ... ] em nítido detrimento da ocupaçao 

com os fatos/fenômenos/etc. concretos que supostamente estariam 

sendo interpretados ou representados pelo material verbal. mani· 

'pulado em tais discu~s6es." (p. 65)~ 

Tais tentativas freqqentes de promoçao do descrédito. 

epistemológico da postura behaviorista radical não represez:1tam 

mais do que um esforço de auto-justificação do próprio e inere~ 

te imobilismo de intelectuais (ou "lnl:electualistas" )academ'ic~ 

mente acomodados. Dentre estes-se alinham, através da justif!,' 

cativa estratégica meramente soprada em seus ouvidos, também 

aqueles que, à fal.ta de fundamentação teórica pertinente e 

nas ideologicamente motivados, se dedicam a uma espécie.de· 

ap~. 

... 
pr~ 

tica ativista ingênua, politicamente até louvável porém absolu

tamente inócua como instrumento de efetiva transformação social.. 

Um curioso representante de ambas essas correntes, intelectual 

mentei:mobilí.s,!::a e politica:mente ati.vista, é - para mencionar 

alguém pistante e assim não ferir susceptibilidades pró:xim~s -

Noam Chomsky.Formulador de uma teoria psicologizante da lin 

guística (que já esteve em moda, porém agora entra em franco de 

clínio) e critico veemente da Guerra do Vietnam, Chomsky veio a 
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investir contra Skinner nas duas frentes: na teórica básica, at r~ 

vês de sua Review 06 Skinne~'~ Ve~óal behavio~ (37), em 1959; c 

na teórica aplicada, com The ~a~e a9ain~t B. F. Skinne~ (38), 

em 1971. O primeiro ataque já foi suficientemente comentado nes 

te trabalho. O segundo, que talvez tenha decorrido do fato de 

Skinner ter simplesmente ignorado o primeiro, sera objeto de uma 

consideração breve (e~ estrita correspondência com sua reduzida 

relevância) quando se focalizar a polêmica gerada por Beyond 

6~eedom and dignity (Skinner, 221). 

H'á uns dois parágrafos atras, fez-se alusão ao ,arroj~ 

do engajamento intelectual na solução de problemas sociais hum a 

nos por parte de Skinner, acrescentando-se propositalmente que 

isso ocorria "sempre que os vislumbrava". Buscava-se assim dar 

ensejo a uma previsível denúncia de seus opositores, que talvez 

viesse a ser formulada nos termos de que "Skinner simplesmente 

seria incapaz de vislumbrar os verdadeiramente importantes pr2 

blemas sociais". E a resposta estava'pronta -- que se examina~ 

se com cuidado o enredo de Walden Two (190) e se verificasse se 

nao se encontravam aI presentes as seguintes temáticas psicos

sociais: a gratuidade das práticas "rituais" universitárias e 

sua ineficácia crônica, a guerra (então, a Segunda Guerra Mun

dial) e seus combatentes retornados desiludidos, a pobreza e a 

impossibilidade de lhe escapar através de iniciativas indivi-

duais isoladas, as contradiçoes' inerentes ao sistema capitalis 

ta, as vuln~rabilidades do regime democrático ã manipulação es 

púria por grupos de interesses, os despe-rdícios de recursos e 
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força de trabalho pela sociedade industrial, a necessidade de 

proteção'do meio ambiente, as vantagens econômicas objetivas~ 

formas socializadas'de produção e consumo de bens, a importân

cia do crescimento e diversificação das oportunidades de pleno 

emprego, efetivo lazer e gozo estético, a avaliação crítica da 

divisão do trabalho e da alocação diferenciaL de atividades bra 

çais e intelectuais aos membros da sociedade, a atribuição de 

direitos e responsabilidades iguais aos indivíduos de ambos os 

sexos, a saúde e a educação a níveis preventivos, os cuidados' 

especiais com a infância e a velhice, a evitação da repressao 

sexual dos jovens, a viabilidade cultural do amor sem IIsentimen 

tos de pOSS~II, a privacidade e a individualidade efetivas, e 

assim por diante. De fato, não'há como negar que já em· 19~8 

Skinner não apenas preocupava-se com esses problemas, mas ocup~ 

va-se também em lhes propor solu~6espotencialmente eficazes', 

A análise experimental do comportamento, como corpo 

científico de conhecimentos, que vinha se constituindo sob a li 

derança de B. F. Skinner, estava assim fadada a produzir tam

bém, paralelamente ao seu próprio desenvolvimento básico, uma 

tecnologia, ou seja, um corpo articulado de aplicaç6es técnicas 

aos mais diversos problemas relacionados com o comportamento hu 

mano. Ao behaviorismo radical, erigido por Skinner ã condição 

de filosofia dessa ciência, cumpre atribuir, se não o direciona 

mento, pelo menos a apreciação ética 'dessa tecnologia, assim c~ 

mo a consequente responsabilidade pela correção de seus rumos 

no caso de um julgamento 'crítico lhe resultar desfavorável. I5 
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to ~ o que se pretende defender no restante deste capItulo e no 

próximo,' com referência basicamente às intervenções educacio-:-

nais de cunho sócio-polltico-'econômico,' 

o primeiríssimo requisito para uma justa avaliação das 

reais contribuições práticas de uma disciplina cientIfica, bem 

como da provável relevância social de sua aplicabilidade, con

siste na consideração do grau em que lhe seja inerente o espIr! 

to de intervenção transformadora da realidade. Para situar o 

behaviorismo rad~cal em tal quadro comparativo crítico, ~a-se' 

bastante oportuna a transcrição do discurso de Skinner ~cerca 

dessa questão em dois textos relativamente recentes, c~jos con~ 

teúdos chegam a apresentar alguma superposição. Assim, em 

Walden Two ~evi~ited, Skinner (236) comenta as relações 
.. ,so-

cio-históricas concretas entre os agentes institucionais que d~ 

cidem sobre a i~tervenção ~m questões humanas -- psicossociais, 

econômicas, polIticas, etc -- e os cientistas que as estudam: 

v~ tempo~ em tempo~ o~ planejado~e~ polltieo~ têm in~ 
tado a Que ~e p~e~t~.maio~ atençio a~ eiênei~~ do eom 
po~tamento. The National Re~ea~eh Couneil, [ ... ], 6ez 

deei.6 Õ e.6" • [. & .] 
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[c.on.se.que.nte.me.nte.,] em a.n:tJtopologi.a., lloc.i.()logi.a. e. p4i. 
. . -

c.ologi.a., a..6 6oJtmula.ç.Oe.~ PJte.6e.Jti.da.&· .são a.qUe.la.ll que., não 

p~e.llc.Jte.va.m a.ç.Ro. Um de.4e.nvolvi.me.nti..6mo e. xtJt e.m o I poJt 

e.xe.mplo, qua..6e. ne.ga. a. p0.6&i.6Lli.da.de. de. a.ç.ão e.6e.tiva.. 
A p~ic.ologia. a.plic.a.da. ~ c.omume.nte. uma. mi.stuJta. de. c.i~n 

c.ia. e. .6 e.n.so c.omum, e. FJte.ud e.nc.a.Jta.va. a. te.Jta.pia. c.omo uma. 
c.ontJtibuiç.ão me.noJt da. p~i.c.a.nãl1.~e.. 

Ve.~de. o inZc.io me.~mo, a. a.plic.a.ç.ão de. uma.· a.nãl1..se. e.xp~ 

Jt1.me.nta.l do c.ompoJtta.me.nto 601. di.6e.Jte.nte.. Ela. e..sta.va. 
, . 

dupla.me.nte. oc.upa.da. c.om c.on~ e.quênc.ia;,. O c.ompoJtta.me.nto 

podia. ~e.Jt modi6ic.a.do pe.la. modi61.c.a.ç.ão de. .sua..s c.on.se.
quênc.ia.~ _. i.sto e.!r..a. o c.ondic.iona.me.nto ope.Jta.nte. - ma..s 

~le. podia. ~ e.Jt modi6ic.a.do [ta.mbe:m] pOJtque. outJta..s e..spi· 
c.ie..s de. c.on.se.quênc.i.a..s e.ntã.o .se. ~e.gu1.Jtia.m. (236, p. 58 

-59) 

Do outro texto aludido -- Skinner (226) pode-se extrair, a 

partir de sua superposição com o anterior, algo como uma asseve 

raçao mais vigorosa da situação singular da abordagem skinneria-. 

na: 

Qua.n.do o· p.sic.ôlogo pa..s.sa. a. toma.Jt uma. de.c.i.são, ju.lga.-.se. 

que. jã não a.tua. c.omo p.sic.ôlogo. Algo paJte.c.ido oc.OJtJte. 
e.m toda..s a.s c.iêl1c.ia.s do 'c.ompoJttame.ntoi [ ••• ] 

O di.sc.e.Jtnime.nto~ o .se.n.so c.omum ou a. 6ac.uldade. de. to 
maJt de.c.i.s õ e..s .s ão ne.ga.do~, . poi~, a.o.s c.ie.nti.sta.s da.s 
di.sc.iplina~ ~oc.ia.i~, c.oi~a. que. pJtova.ve.lme.nte. ~e.ja. um 
Jtanç.o do home.m a.utônomo pJtê-c.ie.ntZ6ic.o. Não ~e. apoia 
na. ~onc.e.~ç.ão do c.ompoJtta.me.nto huma.no que. .suJtge. de. uma. 
a.nãll~e. e.x~e.Jtime.nta.l, e. e.~te. 6a.to e.xpl1.c.a. a. c.aJta.c.te.

JtZ~tic.a únic.a. da. modi6ic.a.ç.ao do c.ompoJtta.me.nto diJte.ta. 
mente. implic.a.da. na. toma.da.de. de.c.i4Õe.4 e. no ~ontJtole.. 
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Uma vez e~peei6~eado~ 0.6 oójetivo.6 ao.6 qua~.6 há que 
apliea~ "a ~abedo~la e o ~e~~o eomum", podemo~ i~ di 

~etamente ao planejamento de eontingêneia~ ~elevan

te~. A anâli~e expe~imental do eompo~tamento ê algo 
mai.6 que medi.ç.ão. talgo mai~ que hipóte~e~ pa~a ~eE: 
li.za~ p~ova~. t uma aóo~dagem empZ~iea da~ va~i.ávei.6 

manipulada.6 da.6 quai~ o eompo~tamento ê: 6unç.ão. (226, 

p. 314) 

Para completar esta série de enfáticas proclamações 

quanto ao próprio potencial autônomo de intervenção nos proble-' 

mas humanos' por parte do behaviorismo radical, acrescente-se ainda 

urna terceira declaiação, emitida em data mais próxima i do 

sencadeamento inicial de tais processos de aplicação, e. que 

de, por isso, funcionar corno adequado referencial histó~ico 

ra a avaliação da efetiva velocidade ·de sua consolidação e 

'de 

00' 
'"-

pa 

da 

correção ética de seus rumos. Eis como, em 1958, Skinner (202). 

se manifestara: 

Ago~a temo.6 ao aleanee um p~ognama de pnojeç.ão eultu
nal no .6entldo mal.6 amplo do tenmo. 0.6 e.6peeiall.6taA 

em .6oeiologi.a, ant~opologi.a, elênelaA polZtlea.6, eeo
nomi.a, teologi.a, p.6i.eotenapia e pAleologla dunante 
multo tempo tnatanam de ehega~ a uma eompneen.6ao do 
eompontamento humano que pude.6.6e ~e~ de utllldade na 
~i~~luç.ão de p~oblema.6 p~âtieo.6. Ne.6.6a eompetlç.ão 
tê:enlea ·.6u~glu um eaval'o lne.6pe~ado que val ganhando 
ten~eno. 0.6 novo~ p~i.ne1.plo~ e mê:todo.6 de anâ.U..4'e. que 

.6e deduzem do e.6t~do do ~e60~ç.amento talvez ne.6ultem 
em um do.6 mai.6 6eeundo.6 i.n.6tnumento~ ~oeial4 do ~leu

lo XX. (202, p. l84~185) 
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Realmente, passado hoje já pouco mais de um quarto de século des 

de a data dessa última afirmação pro~ética, não restam dúvidas 

quanto à fecundidade da análise aplicada do comportamento, pelo 

menos no que se refere à multiplicacidade e diversidade de tic-

nicas projetadas, ao acentuado crescimento do movimento edito-

rial no ramo (com ênfase à proliferação de revista? especializ~ 

das) e ati mesmo a uma" gradativa familiarização do grande públi 

co com tais realizações práticas profissionais. Não obstante, 

os campos em que se verificam a maioria dessas aplicações, sob. 

a designação genérica de modióiea~ão do eompo~tamento, têm se 

restringido à psicoterapia (ou terapia comportamental, como pre 

ferem seus praticantes) ,à. educação em seus diversos níveis e as 

pectos, assim como ao planejamento e controle das relações in 

terpessoais e grupais no âmbito de·i~stituições fechadas (prr~ 

cipalmente hospitais psiquiátricos, penitenciárias e escolas es 

peciais para crianças deficientes). 

Embora nao seja nestes contextos sociais restritos 

que aqui mais int~resse proceder à apreciação itica da interven 

çao behaviorista radical, i forçoso reconhecer a existência de 

um grande volume de restrições criticas a tais ?ráticas. são 

eias oriundas principalmente de influentes líderes leigos da 

opinião pública, de profissionais, e estudiosos comprometidosoom 

abordagens alternativas concorrentes e de soberanas cortes judi . . -
ciais cujas perspectivas it~cas associam-se a estritas codifica 

çoes legais. Uma boa resenha ilustrativa desse elenco de obje

çoes i proporcionada por Geiser (71), po·r exemplo. Obviamente, 
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tais ataques críticos, tão contundentes quanto numerosos, e com 

?llguma ~requência apoiados pela eficácia restritiva das delibe

raçoes jurídicas, não ficaram sem ponderadas e vigorosas conte5! 

tações. Mabry, Stachnik e Ulrich (114) assim descrevem o com

plexo estado da questão: 

Se ~e o~dena e~~a~ oójeçâe~ de um modo óa~tante ~ud~

menta~ obtêm-~e a~ ~eguInte~ c!a~~e~: a} 06jeçõe~ êt~ 

ca~ ou qua~e-êt~ca~; 61 objeções que ~u~gem do com6!f 
to com a~ teo~ia~ t~adicionai~ do conhecImento e do. 

de~envo!vlmento humano; c} objeçõe~ que ev~denc~am a 
exl~t~ncia di umacon6u~io .ent~e ce~t06 p~ocediment06 
p~ojetado~ ~ecnIcamente e o~ intent06 comun6 e In6a

t-ü 6atô~10~. de apl.ica~ p~atica~ ~ eme!hante6 . . A ma~oit 

pa~te de66a6 op06içõe~ pode o~tenta~ Va~~a6; pouca6 
. t 

pe~tencem a urna categolc.ia exc!uJivamente. (Não .066 

tante, 'a!guma~ pe~tencem ma~6 p~op~~amente ao campo 

da educação que ao da Ja~de menta!, e vice-ve~6a~1.· 

(114, .p. 487) 

Assim, particularmente com relação à intervenção ter~ 

pêutica, Miron (122) tece as seguintes importantes considera-

çoes: 

Se 06 p~ob!ema6 êtIc06 do cand~c~onamento ope~ante p~ -~ecem 6e~ ma~6 agud06 que 06 de out~a6 te~apIaJ, e 
po~que, em Jua maio~ pa~te, o UJO com pe~ZcIa do con 
dIcl.onamento ope~ante muita.6. veze~ modi6Ica o compo~
tamento muito mai~ eó1.cazmente do que a6 te~apiaJ t~a 

dicionaió. Como a~ ~~cn~ca.6. con~tLtuem novidadeó p~ 

~a a p~06~~ódO medica intei~~ e qua~e ~emp~e óo~am 

p!anejada~ e po~ta~em p~atica po~ pe~Joaó nao mêd~-
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ca.6~ 'é me.no.6 PJl.ovãve.l que. 04 rne..mbJl.o.6 da.6 e.quIpe..6 da.6 

In4tltul~õe.~ m'édIca4 conhe.~arn e..6.6e..6 pJl.oce.dlme.nto.6 e.~ 

pOJl.tanto, 'é mai.6 PJl.ovive.l que. .6u.6cite.m pJl.oble.ma.ó de. 
'ética. (122, p. 519) 

Prosseguindo, esclarec~ ainda esse autor: 

Ne.m tod04 04 pJl.ogJl.ama~ que. .6e. de.nominam como condiclo 

name.nto ope.Jl.ante. o ~ao v e.Jl.dade.iJl.ame.nte.. A.ó Jl.e.4tJl.I
~Õe..ó 61~ica.ó e. a Jl.e.clu~ao pJl.olongada .óao me.dIda4 de.

.óe..ópe.Jl.ada.ó que. .óe. e.mpJl.e.gam quando uma e.quIpe. a44obe.Jl. 

bada de. tJl.abalho nao pode. contJl.olaJl. o ·:cornpoJl.tame.nto 

do~ pacle.nte..6 u4ando mê.todo~ mai.ó e.6icaze..ó e. mal4. hu 
. . 

man04. sio antitê.tIca~ ao condicioname.nto. ope.Jl.dnte. e. 

e.4 tã.o de.4 .ap aJl.e. c e.n~o, muita4 v e.z e.4 de. vIdo a 4 (',Jl.e.m 4 ub! 
tltulda4 pOJl. pJl.oce.dime.nto~ ge.nuin04 de. condicloname.n

to ope.Jl.ante.. (Miron, 122, p. 520) 

Ainda, considerando que os proceqimentos complementares da p~ni 

ç~o e da privaçio.constituem os alvos preferidos dos crIticos 

da modificaç~o do comportamento, que aludem apenas de passagem 

aos seus aspectos positivos, Miron esclarece que o primeiro de 

les costuma ser u~ado apenas em ~asos de comportamentos aut~ 

trutivos bastante mais graves e dolorosos qu~ a puniç~o inflin 

gida pelo terapeuta. Quanto à privaçio, o autor faz ver que 

ela simplesmente funciona como condiçio para a efetiva ocorrên-

cia do processo de reforçarnento positivo, e isto tanto nos "pro 

gramas de fichas" quanto no sistema ,econômico sob o qual todos 

nós vivemos. Só entio, Miron (122) deixa vazar sua indignaç~o, 

face ao caráter incoerente e socialmente injusto das decisões 

judiciais de proibiçio da terapia pelo condicionamento operante 

em algumas regiões: 
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E o que. hã. qua.nto a.6 Li.beJLda.de..6 c.ivi.6. dOll pa.c.ie.nte..6? 
. . 

Como pode .6e.JL ~tic.o pJLoibiJL' o U.60 de. pnoc.e.dirne.nto.6.que. 

do.6 pa.c.ie.nte..6 c.JLônic.o.6 ã.c.ornun~da.de.? A ve.JLda.de.ina. pni 
va.ção na. qua.l deve.nta.rno.6 e..6ta.JL ,[nte.ne..6.6a.do.6, a. rna.i.6 
.6 U.6 P e.i.ta. e.ti. c.a.m e.nt e., ê a. pni v a.çã.o d e.·li.b e.Jr,. a. da. do.6 b é.n ~ 
6Zc.i.o.6 pote.nc.ia.i.6 do plic.i.e.nte., qua.ndo.a. outna. a.lte.nna. 
tiva. e.quiva.le. e.vide.nte.me.nte. a. punga.n uma. .6e.nte.nça. de. 

a.c.a.ba.n a. .6ua. vida. e.m uma. i.n.6tituição pa.na. doe.nte..6 rne.n 
tai..6 • (122, p. 521) 

Finalmente, para os propósitos de discussão ética da 

intervenção beha~iorista radical aos nIveis da terapia, éduca-

çao e reabilitação eminstituiç6es fechadas, Miron (122) ating~ 

com admiráveis precisão e concisão o ponto absolutamente vulne 

rável, e por issQ mesmo sempre mantido fora de cena, dos críti 

cQs individuais e grupais da modificação do comportamento:"Su 

por que o uso do castigo ou da privação.implica em que se dê um 

trato desumano é simplesmente admitir que se ignora a .existên-

cia de uma grande quantidade de publicaç6es que descrevem como 

se está usando o condicionamento·operante." (p. 522). Realmen 

te, para citar apenas manais bastante abrangentes e coletâneas 

de textos especializados relevantes, caberia remeter esses estu 

diosos e profissionais às seguintes obras, pelo menos: Eysenck 

(62), Krasner, e Ullmann (102), Ulrich, Stachnik e Mabry (253, 

'254), Ayllon e Azrin (6), Beeéh (13); Franks (68), Bandura (lO), 

Meyer e Chesser (120), Kanfer e Phillips (91), Yates (266·), 

Graziano (75), Blackham e Silberman (2P), Keller e Inesta (96), 

Lovaas e Bucher (112), Inesta (153), Ardila (4), Kanfer e Gold 

stein (92), Bandura e Inesta (lI), Sulzer-Azaràff é Mayer (248), 
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Bijou e Rayek (16). Uma a~nda mais efetiva capacitação daque 

las pessoas para a critica academicamente fundamentada no campo 

talvez consistisse na familiarização com um programa de pós-dou 

torado em modificaçãO do comportamento/como o descrito por 

Davison, Goldfried e Krasner (si). 

Encontra:-se em Ullmann (251) uma forma conveniente p~ 

ra, ~em perda da continuid~de no processo de apreciação ética, 

passar das inte~venções de cunho corretivo individual ou de p~ 

quenos .grupos para ~ consider~ção dos problemas humanos em uma 

escala socialmente mais significativa. Nesse escrito, intitul~ 

do Be.ha.v-toJt .the.Jta.p!:! a..6 .6oc:-ta.! mo v e.me.n..t , Ullmann reconhece que, 

na medida em que se afasta do modelo médico, encarando o compo~ 

tamento a ser modificado não como um padrão a.l1oJtma.! por def~ni 

çao, mas sim como o resultado da história particular de reforç~ 

mento do indivíduo, a terapia compórtamental se defro.nta real~ 

mente com problemas de decisões. éticas que não s~rgem em outros 

tipos de terapia. De fato, ao considerar que não existe urna di 

ferença essencial entre os chamados comportamentos l1oJtma.-t.6 e 

a. 11 o Jtma.-t.6 , sendo ambos produtos de um mesmo processo psicológico 

básico, o terapeuta comportamental é forçosamente levado a fa 

zer um julgamento de valor n~ sentido de que um outro comport~ 

mento seria preferível àquele atualmente manifestado pelo pa 

ciente. Além disso, ao atuar -segundo tal julgamento, intervin-

do atiyamente para que uma determinada pauta de comportamento 

seja substituída por outra, o terapeuta behaviorista está assu 

mindo uma responsabilidade social não partilhada por aqueles 
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que aderem ao modelo 'médico, visto que este impõe exc1usivamen 

te responsabilidades técnicas na eliminação do oonpo~to dia~ 

nosticado como anonmal. 

Após uma resenha das principais conceituações sociQ1ó 

gicas dos movimentos sociais (que identificam em comum um esfor 

ço para a produç~Q de mudanças face a insatisfações coletivas), 

bem ?omo das abordagens te~ricas dos processos de adesão a tais 

movimentos (e também de defecção) por parte dos indivíduos, 

Ullmann (251) estabelece uma analogia com a terapia comportame.!! 

ta1. Nessa ~na10gia, . "0 terapeuta [~J equiparado com o 'líder' 

de um movimento social e'suas ,manipulações do ambiente com as 

açoes tomadas dentro de um movimento social" (p. 522). E, a 

partir de tal semelhança, desdobram-se QS seguintes argumen~os 

para o equacionamento do dilema ético do terapeuta envolvido na 

intervenção sobre um comportamento'qu.e não é conceptualizado cá 

mo essencialmente distinto daquele julgado normal: 

o ,movi.me.nto no qu.al o te.nape.u.ta ê u.m lIde.1L ê plLe.pond~ 
nante.me.nte. aqu.e.le. da ~oei.e.dade. eomo e.la~. EmbolLa a 
te.lL~pi.a po~~a aju.dalL a pe.~~oa a mu.dalL ~e.u. ambi.e.nte. e 
a~ ne.~po~ta~ do~ OU.tILO~ a ela, a e.~ eolha bã:~i.ea do te. 
nape.u.ta eompolLtame.ntal e.nvolve. a pnoplLi.edade. (Ou. plau. 
~i.bi.li.dade. de 1Le.6olL-ç.amentolde eompontame.nto~ alteJt.n~ 

ti.vo~ palLa pe.~~oa~ e.~pe.er6i.ea~ e.m dada4 oea4i.õe.4 e. lu. 
9an·e~. O telLape.u.ta eompolLtanie.ntal não e ne.ee.~~alLi.a

me.nte. o ~e.lLvidon não qu.e..6ti.onadolL da .6oei.e.dade, ma~ e 
o ~elLvi.dolL da ne.ali.dãde.. A4~im, a ~i.tu.açao tal. eomo 
e ne..c.e..6.6'alLi.ame.nte. li.mita 4u.a.6 e.6 eolha~.. [ ••• ] 



197 

Foi i..ndic.ado qu~ Oll movime.n.toll lloc.iaill pode.m le.valL a 
inovaç~e.~ ll~c.iaill ne.c.e.4ll~lLia~ e. de.~e.jave.ill. Como um 

11.de.lL, o .te.lLape.u.ta c.ompolL.tarne.n.tal c.e.lL.tame.n.te. não ne. 

c.e.ll.6i.ta Vi.6alL o aj'u.6.tame.n.to aO'.6'tatuquo ou li c.on6o!!; 
midade. au.tôma.ta. Ma~ o~ limi.te..6 e..6.tão plLe..6e.n,te..6: ade. . , 

lLênc.ia li.6 amplall lLe.glLa.6 que. .tOlLnam a plLôplLia vida JO-
c.ial pOllllZve.l. (Ullmann, 251, p .. 520-521) 

Concluindo sua original analogia, o autor tece ainda os seguin

tes comentários: 

o .te.Jt.ape.u..{:a c.ompolL{ame.n.tal c.omo um 11.de.lL e.nc.olLaja a 
de.6e.c.ç~o de..algun.6 movime.n.to.6 e. a ade..6~o a OU.tlLO.6. A . 
gama de. c.ompolL,tam e.n.to.6 e.,nc.olLaj ado.6 pe.lo.6 movime.n.to.6 . 

, . 
.6ociai.6 e. a u.tilidade. lloc.ial de. .tai.6 movime.n.to.6 alLg~ 

me.n.tam c.on.tlLa a noção de. que. a plLe..6e.n.te. 6olLmulação d~_ 

ve. le.valL ao c.on6oJt.mi.6mo au.toma:t;.ic.o. Além do ma.i.6, o 
ind.iv1.duo e.m .te.lLapia c.ompolL.tame.n.tal ê 6lLe.que.n.te.rrie.n.te. 
e.nc.olLajado a al.te.lLalL lle.u c.ompolL.tàme.n.to de. uma mane.i..lLa 
~ue. al.te.lLalL~ o .6e.u ambie.ri.te.. O mode.lo do.6 movime.h.to~ 

.6qc.iai.6pe.lLmi.te. que. o .tt~ape.u.ta c.ompolL.tame.n.tal .6ilLVa 

.tan.to ao indiv1.duo quanto li lloc.ie.dade. .6e.m violalL a 

c.on6~ança de. ambo.6, e. .6e.m bUllc.alL .6ua 6on.te. de. le.gi.t~ 

midade. ~m'um mode.lo me:dic.o ou fe.la ne.gação de. .6ua lLe..6 

pon.6abilidade.. (Ullmann, 251, p. 523) 

Ao contrário do que. poderia se afigurar como uma deb! 

lidade fundamental da prática behaviorista, a questão ética erner 

ge como um critério verdadeiramente autônomo e desejável para a 

devida, apreciação da aplicabilidade do behaviorismo radical. 

Em um sentido quase popperiano, como a filosofia do behavioris

mo radical não traz embutida em si uma orientação etica pró

pria, suas possibilidades reais e potenciais de aplicação aos 
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assuntos humanos expõem~se, da forma mais ampla e aberta, à even 

tual demonstração de suas limitações intrinsecas, isto é, à 6a~ 

~icabilidade. Tal não ocorre, por exemplo, no caso da interven 

ção não dÚtet..tva da psicologia humanista., visto que quàlquer .fr~ 

casSo no processo proposto de "atualização do potencial humano" 

pode ser atribuído a forças sociais impeditivas, nunca à inter 

venção em si. Esta~ por petição de'princípio, teria sempre fa-

cilitado o "crescimento' psicológico", a "autenticidade", e assim 

por. diante, através da técnica da peJtm..t.6.6..tv..tdade. Sua fundamen . . . 

tação teórica eticamente carregada interdita que se critique O' 

procedimento como mera omi.ssão, subtraindo-o pois à avaliação' 

ética externa. 

Em função, entretanto, dessa. vulnerabilidade auto':'im 

posta à crítica de natureza ética, a filosofia behaviorista ra 

dical encontra-se em situação ímpar para exigir ela própria que 

todas as prãticas sócio-cultura~s vigentes sejam submetidas a 

uma crítica semelhante. Isto é explícita e enfaticamente afir 

mado por Skinner {232) ao final de sua bastante convincente COR 

testação às co'nclusões do relatório do "EJtvin Committeel' - In 

dividual R..tgh.t.6 and the FedeJtal Role in BehavioJt Modi6ication, 

de 1974: 

Ve. acoJe.do eom O Sena·dOJt Ell:vi.n, "a ma.i4 .s~lt:i.a ame.aç.a 
apJe.e~e.ntada pela te.cnologia da modi6icaç.ao do compoJt
.tamento .l· o pode.Je. que. e.&&a tecnologi.a dã. aum . homem 
paJta impdJe. .6eU4 pon.to~ de. vi&ta e valoJte& a outJto ••• 
Se a nO.6.6a .6ociedade. de.ve. peJtmaneceJt livJte., um homem 
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nao deve obte~ ~ pode~ ~e muda4 a pe4~onalidade de ou 

t40 homem".· Ma~ o~ indivZduo~ ~emp4e tive4am a pode4 
pa4a impo4 ~eu~ ponto~ de vi~ta a out40~j o~ p4oce~

~o~ compo4tamentai~ 4elevante~ não n04am inventado~ 

4ecentemente. Um do~ mai04e~ e ce4tamente o mai~ con 
, , 

veniente de todo~ o~ 4en04cado4e~ ~ o dinhei4o, ·e . te 
mo~vi~to 4ecentemente algun~ ext4ao4din~4io~ exem
plo~ de ~eu mau u~o. P04 que a E4vin Committee nao 

con~ide4a~alvagua4da~ con~titucionai~ cont4a o pode4 
que uma pe~~oa pode 4euni4 acumulando dinhei4o? Temo~ 

lei~ ~ob4e a ~al~4io mZnimo e out4a~ lei~ 4e~t4ingi~ 

da algun~, u~o~ do dinhei4o, ma~ não temo~ lei~ de 4e 
t4ibuicão 'máxima 4e~t4ingindo a exten~ão em que,o di 

nh2i4o pode·~e4 adqui4ido ~a4a u~o. E o dinhei40 e 
apena~' um da~ ~ai~ p4oemlnente~ in~t4umento~ de con~ 

t4ole. Po~~ivelmente, a an~li~e expe4imental da com 
p04tamento de~empenha4~ ~eu maio4 papel aOnO~ca4 um
exame de toda~ a~ n04ma~ pela.6 quai~ "um homem ,pode 
muda4 a pe4~onal"<'da.de de out40". (232, p. 45-46) 

Essa espécie de inversão de posições prevista por 

Skinner, na qual a teoria do behaviorismo radical passa a pro 

ver os conceitos básicos para uma apreciação ética mais rigor2 

sa dos procedimentos correntes de controle social pelos grupos, 

agências e comunidades, constitui um ponto de inflexão crucial 

para a fundamentação do inteiro desenvolvimento restante do pr~ 

sente trabal~o. Demonstrar sua validade e relevância sociais, 

pela argumentação verbal crítíca nesta seção, e pela exploração 

empírica no próximo. capítulo, ~ a tarefa que se impõe ao seu au 

tor. Este exCusar...;.se~ã, '. entretanto I de reproduzir os argumen-
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tos articulados em P~~eolog~a do eont401e ~oe~al (Sá, 162), que 

se mostravam mais pertinentes' para a questão unitária da mudan-

ça social democrática planejada. Já a alternativa ora privile 

giada envol~e a consideração da produção de mudanças sociais 

múltiplas e diversificadas, de efeitos cumulativos 'ou simultâ

neos em complexa combinação. Preferir-se-ã portanto, como já 

se esboçou preliminarmente em um escrito mais modesto (Sá, 167) 

tratar das relações sociais de controle e' ,contracontrole a um 

nível m~e4o, que encontra sua justificativa filosófico-social. 

não só no próprio Skinner mas também em Foucault, como eviden

ciam suas respectivas recentes coletâneas de artigos, e coriferên 

cias - Re61eet~on~' Orl behav~o4~~m and ~oe~etlJ (242), "de 1978~ 

e M~e4o 61.~~ea do pode4 (67),' de' 1979. Esclarecendo que, no e'sbo 

ço preliminar em ,questão não se defendeu algo como uma afinida 

de genérica fundamental entre ambos esses autores, é possível 

caracterizar a presente proposta a partir do seguinte breve ex 

trato de tal escrito anterior: 

Finalmente, eontJtole e pode4 ~ã.o eoneeb~do~" 4e~peet~ 

vamente" p04 Sklnne4 t toueault, eamo on~p4e~ente~ na~ 

e de va4~ada~' 604ma~; e embo4a amba~ e~~a~ eonee.pç.õe~ 

nã.o e~tejam nece~~a4~amente 'a~~oe~ada~ em p4lnelplo 
ã~, temãt~ea~ mae4opolltlea~ ou mac4oeeonôm~ea~ do eo~ 

t40te e pode4 ~oe~al~ hegemônleo~, mo~t~am-~e eapaze~ 
de da4 eonta também, de~~e~ domln~o~, ~eja pela anãl~ 
~e h~~t54~ea da "gove4namentalidade" (Foueaultl ou P! 

, , 

la anãl~~e 6un~~onal da~ "ag~nela~ eont~olado4a~ go 
, . ' -

ve4namental~ eeeonôm~ea~" (Sklnne4). Ã d~6e~enç.a 

" 
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doa dtmaid te5~1~0~ que· ~~ o~upam de~~a~ 'impo~tante~ 

quedtõed humanad - poiZti~a e e~onomia .- SflinneJt e 
Fou~auit ~hegam a eiaa ~em ~oi~i6i~~-ia~ e ab~oiuti

zã-iad, dem e~igZ-ia~ em objeto úni~o e ~iJt~un~~Jtito' 

de edtudo, ~em ded~uida~ da~ muita~outJta~ opeJtacõe~ 

bâ~i~a~ de ~ont~oie/p~de~ que ~ondi~ionam a atividade 

e exi~tên~ia do~ homen~ em todo~ o~ iugaJte~ e em to 
dOll Ol>" m.omentoll. (sá, 167, p. 144) 

Possivelmente, a principal questão explorada em Plli~o 

i09':La do ~ont~oie ~'o~iai que nao será aqui retomada é a da dis 

cussio da "realidade", em termos "quase-ontológicos", do ~ont~o 

ie do ~ompo~tame~to humand. Na condiçio de pressuposto bâsic6' 

que informa a Ca~tiiha de Co nt~a~o n:t,~oie So ~iai, .tal convicção

ou "hipótese de trabalho" (para usar a t.erminologia skinneria

na) será tomada como um ponto a ser examinado dentro da conside 

ração méis abrangente da utilidade.p~icossocial desse·.ihstrumen 

to didático: Tampouco se dará maior ênfase aos aspectos axialó' 

gicos gerais da questio, restringindo-se todo o exame valorati 

vo da intervenção.behaviorista radical ao crivo de uma ética po 

lítica tangívei, e nao em seus sentidos filosóficos plenos e im 

plicações ultimas. Aos leitores interessados nessas discussões 

ora propositalmente descartadas, sempre se pode remetê-los à 

leitura de Skinner (194, 209),Rogers e Skinner (196) e G.rünbaum 

(77), pelo menos. A seguinte passagem da síntese histórica da 

anâlise experimenta~ do comportamento produzida por Skinner 

(239) pode ser'bem ilustr~tiva do tratamento ético restrito que 

se quer aqui dar às questões do controle e dos valores humanos: 
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o cont~ol~ do compo~tam~nto~~ to~nou ~~p~cialm~nt~ 

c/utico com o avanç.o d~ uma aná.li~ ~ compo~tam~nta.~ 

aplicada. no~ anOh 1960, ~ ~u ~~to~n~i ao ~~oblema ·~m 

B~uo~d F~e~do~ a~d VLg~ity ~m 1971. rná~lizm~nt~ ea 
h~ tItulo l~vou muita~ p~~~oa~ a ac~~dita~ qu~ ~u me 
opunha lilib~~dad~ ~ li digVLidad~. Eu a~gum~nt~i, de 
áato, qu~ ah p~~~oah não hão ~m n~nhum ~~ntido ci~ntl 

áico liv~eh ou ~~hpon~â.v~i~ po~ ~uah ~~a:.lizaç.õ~~, mM 

~u ~~tava ocupado ~m id~nti6ica~ ~ p~omov~~ ah condi . -
ç.õ~~ ~ob ah quai~ ela~ ~~~~nti~~~m liv~~h ~ digna.6. 

Eu não tinha dihcõ~dia ~m ~~laç.ão li luta hi~tó~ica p~ 
~a lib~~ta~ a~ p~h.60ah d~ cont~ol~h aV~~hivOh ou d~· 

.~~.6t~iç.Õ~h punitivah na bUhca da á~licidad~, ~ p~opu~ 

qu~ ~.6.6a·luta continua.6~~ mudando pa~a p~á.ticah qu~ 

~mP:'L~gahhim o ~~6o~ç.am~nto pOh.itivo, mah ~u qU~htio-

n~i qu~ c~~tO.6 ahp~ctO.6 dOh conc~ito.6 

p~~man~ciam no caminho, [ ..• ] Eu ac~~dito qu~ uma 6o~ . -
mulaç.ão ci~ntIáica do compo~tam~nto humano pod~no.6 
ai-uda~ a maximiza~ .6~ntim~ntoh d~ lib~~dad~ ~ dignid~ 

d~. (239, p. 12.5-126) 

Para nao deixàr quaisquer dúvidas, cumpre esclarecer em que as 

pectos a transcrição precedente ilustra a orientação do presen 

te trabalho a partir deste ponto de inflexão. Em primeiro lu-

gar, interessa agora considerar apenas as aplicações 

práticas do corpo teórico que tem como pressuposto o 

sociais 

controle 

do comportamento, ou seja, na medida em que este "se tornou es 
i 

pecialmente crítieo com o avanço 'da análise~comportamental apli 

cada": Em segundo lugar, não são os valores da liberdade, dig, 

nidade,etc., enquanto entidades filosóficas abstratas, que se 

colocam em discussão, mas sim.o confronto entre o quadro de re-
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ferência ético tradicional que os incorpora e a nova ética beha 

viorista'que aponta para a produção de comportamentos que, 

aquém de outros efeitos, impliquem tais sentimentos como impoE 

tantes subprodutos. Além desses sentimentos, ou seja, "be.yond 

nll.e.e.dom and digni..ty" I o imperativo maior (ou valor,' se 'assim se 

preferir chamá-lo) a que os comportamentos qqe os produzem de 

vem estar subordinados é simplesmente a própria sobrevivência 

da espécie humana. 

Retorne-se, agora após essa relativamente longa 

justificativa do que nao se pretende 'que o atual estudo se:j'a -

ao ponto de inflexão no qual a intervenção behaviorista radical 

deixa de constituir apenas mais, um alvo da avaliação éticat, pa 

ra erigir-se em suporte instrumental dos critérios de julgame~ 

to ético de todas as práticas sociais correntes. E tal retorno 

deve ser feito justamente ~ propósito do livro de Skinner, de 

1971, Be.yond nll.e.e.dom and digni..ty, um verdadeiro "manifesto revo 

lucionário", no entender de Platt (144, p. 22). Um ano depois 

de sua pubLicação, quando a polêmica desencadeada por ,tal "mani 
, -

festo" estava provavelmente em seu auge, Skinner publica no Ne.w 

YOll.k Time.~ um breve artigo intitulado FIl.e.e.dom and dignity Il.evf 

~ited (224), no qual denuncia que "[seus] críticos [ ••• ] recor-

reram a termos altamente emocionais, e uma espécie de cegueira . 
histérica impediu,alguns deles de ler o que [ele, Skinner] real 

mente escreveu 11 (p'. 195). Isso parece ter de fato acontecido, 

embora talvez outras circunstâncias de ordem estilística levan-

tadas por Platt (144) possam também ter contribuído para a ocor 
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rência dos inúmeros mal-entendidos •. De qualquer forma, Skinner 

demonstra, nessa sua matéria jornalística posterior ter compre~ 

endido que não havia muita razão para queixar-se da violenta re 

cepçao crítica de seu livro. Afinal de contas, foi nesse ins

trumento de divulgação pública que Skinner atribuiu ao seu sis

tema, da forma mais explícita possível até o momento, a função 

de guia ético pa_ra a inteira sociedade humana. Como, então, 

aqueles que tiveram seus comportamentos ve-rbais modelados nas 

proemimentes tradições do mérito e da responsabilidade indivi-' 

duais, da razão conscie-nte e mesmo das peças eventualmente _ pr~ 

gadas pelo "inconsciente", do livre-arbítrio, e assim por dian-

te, haveriam de entender (ou de querer entender) as sutís porém 
, -

aparentemente ingênua~-- e, exatamente por isso, mais· sutís fio 

que quaisquer outras -- formulações do controle ambiental do 

comportamento humano? A efetiva -ingenuidade condicionada de 

seus críticos sé mostra flagrante quando um deles, como 

Skinner (224), traz inadvertidamente a foco urna denúncia 

interpretação fora omitida no livro original. Para uma 

nota 

cuja 

cabal 

apreensão do caráter quase didatico de tal equivocidade críti-

ca, a transcrição das con~iderações tecidas ~or Skinner deve 

incluir ainda um parágrafo anterior desse mesmo texto: 

[ ••• ] a. de.-6 pe.i..to do nO-6-6 o -6 UpO-6 to a.moJt. i1. l-i.b e.Jl..da.de.,-

a. ma-i.oJt.-i.a. de. nO-6-6a.-6 pJt.ât-i.ca.-6 no gove.Jt.no, e.duca.~ão, 

p-6-i.cote.Jt.a.p-i.a. e. -i.ndu.-6tJt.-i.a. -6ão a.-i.nda. pe.-6a.da.me.nte. pun-i.ti 
". . -

va.-6. A-6 pe.-6-6oa-6--6e. compoJt.ta.m de. de.te.Jt.m-i.na.da.-6 ma.ne.-i.-
Jt.a./.) pa.Jt.a. e.vita.Jt. a.-6 con/.)e.quinc-i.a.-6 de. não 6a.zi-Io.[ ••• ] 

Re.cu-6a.mo-nO-6 a. -a.ce.-i.ta.Jt. pJt.âtic.a.-6 não pun-i.tiva.-6 pOJt.que. 
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ela~ to~nam demd~iado cta~o q~e o cont~ole e4ti ~endo 
exe~cido. Quando punimo~ o mau compo~tamento,' pode

mo~ da~ ao indivIduo o· ~~~dito po~ compo~ta~-~e bem, 
ma~ ~e a~~anjamo~ condiç.õe~ ~ob a~ quai~e.le "de.~eje" 

compo~ta~-~e bem, a~ condiç.õe~ devem ~ecebe~ o c~~di 

to. 

Eu negligencia~a em indica~ que ~ob p~itica~ puniti
va~ nô~ .at~ me~mo ju~ti6icamo~ o compo~ta~-~e mal. 
Felizmente, i~~o 60i 6eito ago~a pa~a mim pelo 6ilme 
"A Clockwo~k·O~ange.". E~c~eve.ndo em The. Ne.w Yo~k- Re 
vie.w,· Ch~i~tophe.~ Rick~ a~gumenta que. a te~apia ave.~ ----. -
~iva ·le.v~.o p~otago~i~ta Alex "alim da libe~dade e. da 
dignidade",.e. ele cita Anthony Bu~ge~~ (auto~ da nov~ . . 

la) em de. 6 e~a do 6ilme. "O que. a minha, e de Kub~ick 
(di~eio~ do 6il~e), . pa~ibola tenta e.xp~imi~ ~ que e. 
p~e6e~Zve.l te~ um mundo de. violência emp~e.endido e.m 
ple.na con~ ciência violência e.~ colhúJ.a como 'um ato 
de. 'vontade -- do que um mundo condicionado pa~a '. ~e.~ 
bom ou ino6e.n~ivo". Rick~ diz q~e eu ~ou um do~ pou
c'o~ que conte~ta~ia tal à~~e.~tiva. Eu e~pe..~o que'. h~ 
j4 ba~tante mai~ do que·algun~. O 6ilme. detu~pa o 
p~oble.ma po~que a "te~apia que to~na Alex bom ~ b~u 

talm~nte evidente. enquanto que o condicionament~ que 
~ubjaz ~o~ ~eu~ "ato~ de vontade emp~e.e.ndido~ em ple~ 

na co n~ ciência" ~ 6acilmente. omitido. (Skinner, 224, 

p. 196-197) 

Frente a esse pot-pou~~i de equívocos, interpretações 

tendenciosas ," omissões, e'tc, ~ autor da tese sente-se ã vontade 

para igualmente tirar partido ge um julgamento equivocado que 

cometera, também á propós~to do filme La~anja Mecânica (AClock-
. 

Trata-se de uma crítica escrita em 1978, quando 
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da liberação sob censura parcial da exibição do filme no Rio de 

Janeiro, sem que antes se tivesse acesso à declaração do autor 

do livro constante da última citação. Foi ela submetida ao se 

manário cariocaPa.~quim, porém -- felizmente, considera-se, agQ 

ra com alívio '-- não publicada. Relendo-a na presente ocasião, 

e surpreendido pela declaração de Burgess, nao resiste o autor 

à necessidade de redimir-se, incluindo-a neste trabalho como um 

anexo' (devido à sua relativa extensão). são pelo menos dois os 

equívocos veiculados nesse Anexo r -- Sob4e La.4a.nja Mecânica, o' 

FLtme. O primeiro cometeu-o o critico de cinema da Revista Ve 

j a, 'que viu no filme uma. IIdefesa da tese behaviorista 11, em ,in 

teiro desacordo portanto com o depoimento ora conhecido de, 

Burgess, que fala também por Kubrick. O segundo (e mais grave) 

julgamento equivocado foi cometido pqr 'este crítico subsequen~ 

te, que, aproveitando-se do tolo comentário do primeiro, par 

tiu em defesa do diretor do filme, superestimando-o indevidame,!! 

te como percebe agora. Para encerrar esta digressão cabe notar 

'que, embora ,j á algo' comprometido com a postura behaviorista ra

dical, não se ocupou este crítico 'amador em defendê-la por ser 

isto simplesmente desnecessário, visto que o que se encontrava 

sob ataque no filme era a intervenção pelo condicionamento aver 

sivo, cuja inspiração remonta a Pavlov ou a Watson, mas nao a 

Skinner. Não' obst'ante, esse velho documento pode ainda servir 

a uma função esclarecedora acerca de aspectos polêmicos comuns 

a ambas as abordagens, justíficando-se assim mais academicamen 

te sua anexaçao a esta tese. 
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Aludiu-se anteriormente a que certos aspectos do esti 

lo literário empregado por Skinner em Beyond 6~eedom and ,d~g

nLty podem ter se somado a outras razões mais subst"antivas pàra 

que, segundo Wheeler (261), o "condicionamento operante, [ ••• ], 

permaneça hoje exatamente como estava antes da publicação de 

Beyond F~eedom and Vignity, exceto que consideravelmente mais 

pessoas estão· agora mal informadas sobre ele" (p. 13). Wheeler 

é o editor'de uma importante coletânea de artigos a favor e con 

tra o livro de Skinner,sob o título de Beyond the punitive ~o 

eiety~ope~ant eondit~oning: ~oe~al and politieal a~peet~ (260),. 

resultante' de um simpósio promovido pelo Cente~ 60~ the 

06 Vemoe~atie In~t~tut~on~, e publicada em 1973. Platt (144); 

um dos mais ardentes·defensores de Skinner~nessa coletânea, te 

ce os seguintes comentários sobre tal questão estilística: 

[ ••• ] i neee~~~~~o p~~mei~o dLze~ uma palav~a .~ob~e o· 
e~t~lo de p~o~a de S~~nne~,' po~que eu ae~ed~to que i~ 
to ~eja a ehave pa~a algun~ do~ mal-entend~do~. Com 
~ua u~ua:t eon~i~têneia lõg~c.a, ele aplieou ~ua e~;[t~ 

ea' ~adieal ã ~ua linguagem e ao ~eu mitodo de e~e~e

ve~. O '~e~ultado i algo' eomo um texto pftog~amado, 

com eada ~entença p4opo~itada pa4a ~e6o~ça~ a p~iv~a 

ou i4 um pa~~o ad~ante dela. I~to p~oduz uma p4o~a 

que i ~uave e di~eta, eomuma ponde~ada den~~dade de 
~di~a~, ma~ lê-la i eomo pat~na~ no gelo l~~o ~Qb4e 

um ~ago mu~to p~o6undo.· Voe~ e~t~ qua~e embalando-~e 

no ~ono, e então hubitamente voeê ~e eneont~a muito 
longe da p~a~a na bei4a de um bU4aeo que voeê não t~ 

nha notado. Ehte ~ o 4ehultado de le~ muito ~apida-
. . 

mente, ao ~nvih de pa~a4 pa4a d~ge4i4 e hubl~nha4 e 
p;~ ent4e pa~ênte~e~ ah idi~a~ '~mpo~tanteh. (144, 

p. 38) 
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Talvez mais decisivo ainda para dar margem a críticas infunda-

das é, entretanto, o que Platt detecta em seguida: 

Ma~ o que tem levado muito~ e~ltieo~ pa~a 6o~a do ea 
minho e a i~onia e o humo~ obllquo deSkinne~. Ele 
pode ~e~ t~o ~a~d5nieo quanto Veblen ou Galb~aith. 

Vepoi~ de e~tabeleee~ um ponto, ele o eont~a~ta eom 
uma inexp~e~~iva de~e~iç~o da pe~~peetiia ing~nua de 
~lgum oponen~e, e~pe~ando que o ab~u~do di~~o então 
~eja ap~eeiado. [ .•. ] Tai~ po~çõe~ podem ~e~ hila
~iante~ ~e lida~ em voz alta, ma~ a abo~dagem de bai
xa ~n6a~e tem levado muito~ leito~e~ ea~uai~ e e~lti 

~o~ a toma~ e~~a~ 6~a~e~ i~5niea~ eomo a~ p~5p~ia~ 

pe~~peetiva~ de Skinne~. (Platt, 144, p. 38-39) 

Como já foi sugerido anteriormente, Noam Chom~ky de 

monstrou, com seu violento artigo the ea~e again~t B.F. Skinne~ 

(38), ter sido, não sem uma enorme parcela de culpa própria,. 

uma das mais facilmente identificáveis vítimas do peculiar esti 

lo literário de Skinner. Realmente, não é de surpreender que 

alguém tão ocupado com as práticas linguísticas formalizadas e 

ansioso pela explicação hipotética de cunho globalizante/imedia 

tista da aquisição da linguagem, possa não ter acompanhado com· 

as necessárias calma e reflexão o comportamento verbal skinne-

riano. Nesse ,-sentido, em um artigo intitulado An~we~~ 6o~ my 

e~itie~.1 incluído "ao final do livro de Wheeler, Skinner (228) , 

com sua sempre bem dosada combinação de sincera modéstia e seg~ 

ra assertividade, simplesmente anula as restrições supostamente 
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substanciais que críticos como Chomsky haviam tecido em relação 

~quele ~rabalho. Dentre tais respostas, encontram-se os seguig 

tes esclarecimentos: 

o a~gumen~o do liv~o ~epou~a ~ob~e a exi~~~ncia, ou 
pelo meno~ a imin~ncia, de uma ci~ncia do compon~ame~ 

~o. Eu acnedi~o que ~al ci~ncia exi~~e, ma~ nao 6iz 
nenhu~ e~ 6onço pa~a p~ovâ.-lo. [o •• ] 

O que veio a ~en chamado de anâ.li~e expenimen~al do 
compon~amen~o é uma ci~ncia al~amen~e avançada, tão 
~igo~o~a quan~o qualque~ pa~te da biologia que Lide 
com o ongan.iJ.imo como um ~odo o [o o o] 

Beyo nd 6n·eedom and d..[gn..[~y não u~ a uma análi~ e cien~1. 
6..[ca do c:ompon~amento pa~·a 6..[n~ de pned..[ção õu contno 
Le. A c..[~ncia penmanece a.~.~â.~ do l"[v~o an~e~ que· ,n~ 
Le. Ela é u~ada menamen~e pana pnopô~..[~o~ de inten
pne~açã.o. (228, p. 257-260) 

Embora diversos dos artigos críticos da coletânea de 

Wheeler (260) -- Toynbee (250), Perelman (141), Black (19), 

Rosen (159); Ritchie-Calder (156), Rotenstreich (160),. Novak 

(138) -- incor.ram também em interpretações apressadas e conse

quentemente equivocadas das proposições skinnerianas, como. na 

própria introdução em que Wheeler (261) alude a Skinner como 

"psicólogo fisiologista" (p. l3), talvez apenas Black tenha pr2, 

duzido algo comparável aos excessos chomskyanos em termos de 

ataques pessoais •. E pior que a insistência de Chomsky em afir 

mar que as teses skinnerianas sao desinteressantes (porque as 
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leu muito rápido, provavelmente}, talvez só se encontre o pare 

çer de urna certa relatora de urna determinada agência brasileira 

de fomento ã pesquisa. Pretensiosamente, tal suposta e.Xpe.ILt. 

chegara a denunciar urna "contradição interna d~ doutrina social 

do behaviorismo", a partir do seu entendimento de que em Be.yond 

6ILe.e.dom and dignit.y Skinner teria afirmado que "o planejamento 

científico de uma cultura é impossível porque o homem simp1es-

mente não aceita o fato de que pode ser controlado"; quando em 

realidade, no texto mencionado, Skinner (221) fizera preceder' 

aqu'e1a assertiva pe1ae'xpressão "1t. i-6 -6ome.t.ime.-6 -6aid t.hat.[ •• • J" 
(p. 162), justamente para indicar que outras pessoas', nao ele, 

sustentavam aquela posição.' Tal equívoco ou ma fé, nao se 
, 

saberia aqui precisar -- afigura-se tanto mais leviano ' quanto 

se faz notar que,' mesmo na pior das traduções do livro para o 

português, o trecho em questão guarda estrita fidelidade ao ori 

gina1 skinneriano. 

Ao voltar às questões mais objetivamente relacionadas 

à ética da interv~nção behaviorista radical, devem ser' trazidas 

a foco também as observações críticas de a1g~ns dos demais auto 

res da coletânea de Whee1er que, por sua familiaridade com o 

campo, e à diferença dos mencionados anteriormente, entenderam 

melhor o que Skinner quisera dizer em Be.yond 6ILe.e.dom and dig-

,nit.y. Dentre as proposições mais significativas deste livro, 

também sistematicamente formuladas em outros escritos ante rio-

res de Skinner (192', 206, 212, 216, 218), estão aquelas agrup~ 

das sob a rubrica de plane.jament.o cult.ulLal. -Tal preocupaçao de 
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longo alcance -- ou utópi~a, se se preferir -- com os assuntos 

humanos remonta ao ensaio de ficção de 1948, Walden Two, que, 

no entendimento de Skinner '(236), "não seria um mau começo" 

(p. 66). A questão de concernência ética central nessa recor-

rente temática skinneriana é a assim chamada ~ob~evivência da 

cuLtu~a, express.ao em principio talvez nao mui to satisfatória, 

seja por sua aparente imprecisão, seja por sua suposta conota

ção de permanência dos 'padrões culturais vigentes ou manutenção 

do ~tatu quo, seja ainda pela tendência encontrada em algumas 

abordagens sociológicas para ~ dissociação coriceitual ent~e in~ 
. 

dividuo e sociedade; A perplexidade manifestada por Neal (137). 

na passagem transcrita a seguir é bastante ilustrativa. dess~s 

problemas conceituais: 

[ ... ] eu encont~o .também um p~oblema em ~ua idéia ~o 

b~e a ~ob~evivência de uma,"cultu~a. 

t,uma "cultu~a" algo além de um ambiente ~ocial? ~n-. 

volve ela ce~to~ valo~e~? Se ~im, quai~ valo~e~? Pa~a 

Ma~x~ po~ exemplo, a cultu~a pa~ece ~e~ em ~ltima in! 
, . 

tância ~ma pa~te da ~upe~e~t~u~u~a. Não apena~ ela 
não deve~ia ~ob~evive~, ela não pode~ia ~ob~evive~ 

uma vez que a in6~ae~t~utu~a -- i~to é, a ba~'e mate-
. . 

~ial da ~ociedade -- muda~~e. O que Skinne~ ~igni6i-
ca po~ cultu~a? Não, é uma pa~~e do ambiente ~ocial? 

Não tem ela que ~e~ mudada 6undamentalmente, ~e o com 
po~tamento deva, ~e~ modi6icado 6undamentalmente? Se 

ela é mudada 6undame'ntalmente, pode ~e~ dito que 4!. 
nha ~ob~evividd? Como a ~ob~evivência cultu~al e aa 
mudançaa',no ambiente aocial necea~i~ia~ pa~a a6eta~ o 
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c.ompolttame.ntohu.mano pO.6J.Jam amboJ.J c.onJ.Jt.[tu.[1t obje.t.[

vOJ.J nao. ê. ioltnado c.lalto. [ ••• ] A que.J.Jtã.o. ê. .[mpoltta!!. 

te., tã.o longe. quaYl.tovio c.onc.e..[to de. Sk.[nne.lt, pOltque. 

mu.[tlJ.JJ.J.[ma in6aJ.J~ ê. c.oloc.ada J.Joblte. a "J.Joblte.v.[vinc..[a 

da c.ultdlta". 137, p. 174-175), 

Realmeht,e,a questão é importante, mas nao é no qua-

dro de referência teórico-çonceitual eleito por Neal que ela 

deve obrigatoriamente ser esclarecida; isto, da mesma forma em 

que" o crítico não s~ sentiu constrangido a formulá-la dentro do 

próprio quad~o de referência skinneriano. No esquema behavio-' 

rista radical, a- cultura'é um conjunto de contingências de re 

forçamento, frequentemente codificadas em regras, em função das 

quais seus membros se comportam de determinadas maneiras. A:tra 

vés dessa s'imples definição, 'desde que considerados os concei-
I 

tos mais fundamentais discutidos na seção precedente" várias 

das perguntas postas por Neal ficam implicitamente respondidas 

OU então tornadas impertinentes. Não obstante, é forçoso re

conhecer que persiste a questão aparentemente contraditória da 

sObrevivencia .da cultura através de mudanças nos comportamentos 

individuais de seus membros. Possivelmente a estratégia mais 

adequada para atacar esta que,stão, a fi,mde desdobrá-la em im 

plicações relevantes, consista em buscar alguns esclarecimentos 

iniciais no próprio Skinner e .confrontá-los com depoimentos fa 

voráveis ou contrários por parte de outros autores. Assim, 

Skinner (216) assUme que suas propostas acerca do planejamento 

cultural situam-se no quadro de referência das especulações utó 
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picas, mas sustenta não serem por isso desvalorizáveis, visto 

que "as utopias são ficção científica e aprendemos que a ficção 

científica tem maneiras de tornar-se realidade" (p. 40). Em se 

guida, formula ou-reproduz alguns questionamentos hipotéticos 

comuns acerca de se "tomar como 'valor' a sobrevivência da cul-

tura", e os responde ele prõprio: 

Po~ que a~ul~u~~ h~ de ~~ p~eocupa~ ~e ~ob~evive? So 
b~eviv~ncia pa~a que? como ~abemo~ ~e uma cul~u~a e~ 

~~ ~e' de~envolvendo na di~eçio co~~e~a? A~ pe~gunta4 

de~~ e ~ipo mo~t~am 'uma incomp~een~ ã.a da na~u~eza da 
evpluçã.o biológica e cul~u~al. O~ p~oce~~o~ de 'muta.." 
çã.o e ~eleçã.o n~o ~eque~~m nenhum plano p~ivio do e~ 

~ado pa~a o qual~e di~igem, e podem nao p~opo~ci~

n~-lo. 

Uma cul~u~a bem planejada i u~ conjun~o de con~i"gin
cia~ de ~e6o~çamen~o ~ob o qual o~ memb~o~ ~e compo~ 

~am de manei~a~ que man~êm.a cultu~a, adqui~em a cap~ 
cidade pa~a en6Aen~a~ eme~g~ncia~ e ~e modi6icam 'de 
~ál manei~a que 6açam e~~a~ coi~a~ ainda mai~ e6et~v~ 
ment.e no 6u~u~o. [ .•• ] Sob melho~e~ con~ing~ncia4, o 
compo~~amen~o que 6o~~alece a cul~u~a pode ~e4 multo 
~e6o~ç.ante. (Skinner, 216, p.' 48) 

Transgredindo, provavelmente apenas pela segunda ou 

terceira vez, a prõpria regra anteriormente estabelecida para 

este trabalho --- inspirada em.Jensen (90) --- no sentido de dei 

xar Skinner falar por si mesmo, com relação a todas as importan-

tes questões aqui 'abordadas, parece conveniente nesta ocasião 
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ceder o espaço a passagens do veemente artigo de Platt (144) em 

seu apoio -- The Skinne~ian ~evolu~ion -- onde a relevância éti 

ca do behaviorismo radical é cabalmente reconhecida e bem sinte 

tizada. são os seguintes os comentários inici.ais de Platt acer 

ca da "ética para a modelagem de uma cultura": 

Vepoi~ que ~i~amo~ o liv~e a~bl~~io e o~ a~gumento~ 

exi~tenciali~ta~ do caminho, eupen~o que podemo~ 

ap~ecia~ melho~ o e~no~ço de Skinne~, em Beyond F~ee 

dom and Vignity, pa~a no~mula~ uma ba~e compo~tamen-' 

tal-evolucio~ã~ia pa~a a ética. Ela tem doi~ compo
nente~. O p~imei~~'componente ê uma nova teo~ia e 
p~ãtica do autocon~~ole e do con~~ole g~up~l, pela 
cqnve~~ão' de ~eno~çado~e~ a longo' p~azo e la~ga e~ca 

la em ~eno~çado~e~' pe~~oa:t~' imedia.to~. O ~egundo 'cem 
ponente ê a con~ide~ação do ~eno~çado~. a mai~ longo 
p~azo de todo~ -- a ~ob~evivência e manutenção de uma 
cultu~a, e como ele pode ~e~ t~an~no~mado em ~eg~a~ 

ep·~ã.tica~ compo~tamentai~ . C ••• ] 

E o compo~tamento ético ~e~ulta quando ~e6oAçado~e~ 

pe~~oai~ a cu~to p~azo ~ão cong~uente~ com ~e6o~çad! 

~e~ g~upai~ a longo p~azo. (Platt, 144, p •. 46-47) 

E, recorrendo ainda Platt, para responder ao questionamento fei 

to por Neal (137) acerca da relação entre sobrevivência e mudan 

ça, encontra-se a. ampliação, autorizada por uma boa leitura de 

Skinner, do próprio conjunto vital cuja sobrevivência deve ser 

assegurada, bem como da escala temporal das mudanças que podem 

assegurá-la. Em última instância, Platt (144) assim amplia a 

noçao da ética behaviorista radical em'si mesma: 
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E4ta. e.6tJtita. deJLiva.çã.o da,ét.!-c.a. a. pa.JttiJL da. .6obJtevi

v~nc.ia. e, em Jtea.lida.de, da.·.6obJteviv~nc.ia. globa.l, na.o 

e.6.tã. .60Jta. do qua.dJto de Jte6eJt~nc.ia. do huma.ni.6mo c.ient;f 
6ic.o, ma..6 SkinneJt ~c.JLe.6c.entdu, eu pen.6o, doi.6 impoJL

ta.nte.6 ponto.6. PJtimeiJto, que a. étic.a. é ine6ic.a.z a. m! 
no.6 que inc.lu.a. pJiã.tic.a..6 c.ompoJtta.menta.i.6 e: va.loJta.ti

va..6, que .6omente podem .6uJtgiJt pela. modelagem c.on.6c.ien 
te e delibeJtadada educ.açã.o c.ompoJtta.mental do.6 jo-

ven.6, .de modo que ele.6, pOJt .6eu tUJtno, modelem 0.6 
.6eu.6 joven.6. E .6egundo, que a. é.tic.a tem .6entido ap! 

na..6 dentJLo do quadJto de Jte6eJL~nc.ia de .6ua.6 c.ontJtibui 

çõe.6 paJta a .6obJtevivênc.ia. a ma.i.6 longo pJLazo ou em 
ma.i.6 l~JLga e~c.ala do .6i.6tema biol5gic.o maioJL. l.6to 

. . 
no.6 dã. uma 6undamentaçã.o c.ompoJtta.mental pa.~a a ·étic.a 

pe.6.6oal que é c.ongJtuente c.om no.6.6a. modeJtna. c.on.6c.iên~ 

c.La. ec.ol5~i~a da ~ec.e.6.6id~de de pJte.6eJtv~Jt a c.omplexa 
Jtede globa.l da vidà -. uma c.ongJtuênc.ia que é ab.6olu~!!. 
mente ~ec.e.6.6ã.Jtia em qua.lqueJt .6oc.iedade· viável do 6ut~ 

JLo. (144,p. 49) 

Mais recentemente, e nesse mesmo sentido en.fatizado 

por Platt, Roberts (157) propõe como fundamentação adequada p~ 

ra uma ética o pressuposto beh~viorista radical básico de que o 

comportamento humano é função de contingências ontogenéticas e 

filogenéticas, caracterizando, a partir daí, como nao ético o 

reforçamento de qualquer comportamento humano que nao contribua 

para ·a sobrevivência da humanidade. Essa posição extremada de 

·condenação ética, ·que poderia ser vista como absolutamente as 

cétic·a, quase religiosa, .encontra, não obstante, sua justific~ 

tiva no contexto das reaçoes à propost~ skinneriana de planej~ 
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mento cultural. Tais reaçoes sao formuladas frequentemente em 

termos de uma preferência pelos "prazeres" ou reforçamentos po 

sitivos que supostamente estariam ausentes em uma sociedade pla 

nejada, a qual portanto não seria do "agrado" desses críticos. 

Skinner (216), de fato, chegara a investir contra os que guar-

dam tais restrições em um tom reprovador que faz lembrar um ser 

mao religioso. 'Tratava-se, entretanto, como defesa de um p.§! 

drão ético tão abrangente e não necessariamente desprovido de 

reforçadores primários (de natureza sexual' , alimentar, etc) e 

secundários (prazer estético" lazer, ·etc) comuns, de uma mani

festação de indignação justa e compreensível, como o qemonstr~ 

a seguinte transcrição: 

o homem q~e in~i~te em j~lga~ ~ma c~ltu~a em ó~n~ão 

do~e~ go~to o~ de~go~to po~ ela ê ve~dadei~amente 

imo~al. A~~im como ~e nega a ~eg~i~ a~ ~eg~a~ plan! 
jdda~ 'pa~a eleva~ ao miximo ~e~ p~5p~io ganho lIq~ido 
po~q~e e~tão em conólito com a g~ati6ica~ão imediata, 
do me~mo modo ~echa~a a~ contingência~ planejada~ pa 
~d 6o~talece~ o g~~po devido a q~eent~am em· conólito 
com ~e~~ "di~eito~ c~md indivld~o". Põe-~e a ~i me~ 

mo como pad~ão da nat~~eza h~mana, '0 q~e implica ou 
in~i~te no 6ato de q~e a cult~~a q~e o p~oduziu'ê a 
única cultu~a boa ou natu~al'. Que~ o mundo que que~ 

e não de~eja pe~g~nta~ po~que o que~. E um p~odut~ 

tão completo de ~~a p~õp~ia c~lt~~a que teme a in-
ól~ência de q~alq~e~ out~a. (Skinner, 216, p. 49) 

Cabe, a propósito dessas últ~mas colocações de Ro-

berts e do próprio Skinner, levantar a supeita de que a ética 
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tamento do planejado~ cultu~al n~o ~ao muLtd cla~a~. 

ContLng~ncia~ econômica~ ãbvLa~ p~oduzem anualmente 
-

melho~ia~, po~ exemplo ,no~ automãveL~ I ma~ n~o. há 
na~ça~ ~emelhante~que nuncLonem pa~a melha~a~ a~ p~~ 
tica~ gave~namentai~ e iticd~, nem a educaç~o, a hab~ 
taç~o ou a p~icote~apLa. A ~ob~evi~~ncia da cultu~a 

ainda n~o ~e ~elacLonou de modo muito· eáLcaz com o~ 

que e~t~o comp~ómetido~ com o gove~no, no ~entLda 

mai~ amplo. (Skinner, 216, p. 53) 

Transcreve-se finalmente o prossegui~ento imediato da . 

passagem precedente, para funcionar I'(lenos como fecho do presen

te capítulo e mais como introdução para o próximo, no qual se 

tratará das-efetiv~s possibilidades, de apli~ação -do behavioris 
, 

mo radical aos assuntos humanos ·socialmente relevantes. Os se 

guintes termos problematizados, pelos quais Skinner (216) refe 

re a utopia ã realidade historicamente condicionada das ideolo-

gias, comporão o contexto ético-político a ser obrigatoriamente 

considerado na montagem do estudo exploratório empírico previs-

to: 

Out~o ~inal de pe~Lgo ê a p~ãp~io anti-utopL~mo [ ..• ]. 
O~ a~gumento~ anti-utãpico~ ~~o o~ a~gumento~ utópi
co~ de uma ipoca ante~io~; é po~ i~~o que o~ chamamo~ 

~eacionâ~io~. Em uma etapa da evoluç~o de uma cultu 
~a" po~ exemplo, o ca nt~ale ave~~ivo po de ~ e~ cent~a 

lizado eáicazmente em um gove~no de~pãtico. A 6ilo~E.. 
6ia .ou a_ lite~atu~a adequada~ que o apoiam podem du 
~a~ mai~ que ~ua- utilidade ~em pe~de~ .6eu padelt, - e 
continua~~o apoLando ao~ que ~e oponham a qualquelt mu . -
dança, digamo~; a.6 p~it~ca~ democ~âtica~. Algo como 
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i~~o e~ti~e044lndo ago~a' no que ~e 4e6e4e a dout4ina 
da libe4dade individual. Pa4a ~olapa4 o eont40le de! 

. .. 

põtieo é imp04tante eonvenee4 o indivIduo de que ele 
é a 60nte do pode4 pa4a gove4na4, de que pode libe4-
ta4-~e da~ 604ça~ que o ~ujeit~m, de que pode 4eali
za4 eo nt4lbuiçã e~ ún~c.a~, e a~~im ~ uee~~ivamente. ' r.6 
to ~e 6az dizendo-lhe que é liv4e e 4e.6pon.6ãvel, admi 
4ando --o p04 eump~i4 eom .6 ua.6 4e.6 po n.6 abilidade.6, e c.a!· 
tigando-o p04 não 6azê-lo~ A 6ilo.606ia e a lite4dtu 
4a que apoiam i~to eontinuam ~endo e6etiva.6 e 
de mu!to do anti-utopi.6mo atual. 

c.aU.6a 

Uma â.nãli-~ e eientI6,iea do eomp04tam~nto humano e da 
evolução genétic.a e eultu4al não pode 6aze4 da 'libe~ . 
dadeindiv'idual a -meta d,o planejamento eultu4al. O 

, , 

indivIduo não é uma'04igem'ou uma 60nte. Não inicia 
nada, nem é ele quem .6 o b4evive. [ ••. ] O que .6 o b4ev..L-_ 
ve ~ão a e.6péc.ie e a eultu4a. Encon.t4am-.6é'~ '''mai.6 
al~m do indivIduo" no .6entido de que.6ão 4e.6pon.6avei.6 
p04 ele e dU4am mai.6 do que ele.' Não ob.6tante, uma 
&.6pécie não tem exi.6têneLa'independentede ~eu.6 mem
b~o~, nim uma c.ultu4a eii~te independentemente ~a~ 

pe~.6oa.6 que a p4atic.am. Somente ,at4avé.6 de .6eu~ e6e~ 

tO.6 ~ob4e 0.6 indivIduo.6 .6ão ~elec.ionada.6 ou planeja
da.6 a.6 p4ãtic.a~. (216, p. 53-54) 


