
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
ZILIO, D. A natureza comportamental da mente: behaviorismo radical e filosofia da mente [online]. 
São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 294 p. ISBN 978-85-7983-090-7. 
Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

  
 
 
 
 

Introdução 
 
 

Diego Zilio 



introdução

– Já que sabem tão bem o que se encontra fora de vocês, com 
certeza sabem ainda melhor o que possuem por dentro. 
Digam ‑me o que é a sua alma e como constroem as suas ideias.

os sábios falaram todos ao mesmo tempo, como antes, porém 
foram de diferentes opiniões. o mais velho citava aristóteles, 
outro pronunciava o nome de Descartes; este falava em male‑
branche, aquele em leibniz, um outro em locke. Um velho pe‑
ripatético disse em voz alta com toda a segurança:

– a alma é uma enteléquia, razão pela qual tem o poder de ser 
o que é. É o que declara expressamente aristóteles, página 633 
da edição do louvre. [...]

– não entendo muito bem o grego – disse o gigante.
– nem eu tampouco – replicou o inseto filosófico.
– então por que – tornou o siriano – cita um certo aristóteles 

em grego?
– É que – respondeu o sábio – convém citar aquilo de que não 

se compreende nada na língua que menos se entende.
o cartesiano tomou a palavra e disse:
– a alma é um espírito puro. [...]
– mas que entende por espírito?
– Bela pergunta! – exclamou o raciocinador. – não tenho a 

mínima ideia disso: dizem que não é matéria.
– mas pelo menos sabe o que é matéria?
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– Perfeitamente – respondeu o sábio. – Por exemplo, esta 
pedra é cinzenta e possui determinada forma, tem as suas três 
dimensões, é pesada e divisível.

– Pois bem – disse o siriano –, e essa coisa que lhe parece divi‑
sível, pesada e cinzenta, saberá dizer ‑me exatamente o que é? 
você vê alguns atributos; mas o fundo da coisa, por acaso, o co‑
nhece?

– não – respondeu o outro.
– então não sabe o que é matéria.
em seguida, o sr. micrômegas, dirigindo a palavra a outro 

sábio, a quem equilibrava sobre o polegar, perguntou ‑lhe o que 
era a sua alma, e o que fazia.

– absolutamente nada – respondeu o filósofo malebran‑
chista –, é Deus que faz tudo por mim. [...]

– É o mesmo que se você não existisse – tornou o sábio de 
sírio. – e você, meu amigo – disse a um leibniziano que ali se 
encontrava –, o que vem a ser a sua alma?

– ela é – respondeu o leibniziano – um ponteiro que indica as 
horas, enquanto o meu corpo toca o carrilhão; ou, se quiser, é ela 
quem toca o carrilhão, enquanto meu corpo marca a hora. [...]

Um minúsculo partidário de locke estava ali perto; e quando 
afinal lhe dirigiram a palavra, respondeu:

– eu não sei como é que penso, mas sei que nunca pude 
pensar sem a ajuda dos meus sentidos. não duvido que existam 
substâncias imateriais e inteligentes; mas também não nego que 
Deus possa transmitir pensamento à matéria. venero o poder 
eterno, não me cabe limitá ‑lo; nada afirmo, contento ‑me em 
acreditar que existem mais coisas possíveis do que julgamos. [...]

o siriano retomou os pequenos insetos; falou ‑lhes de novo 
com muita bondade [...]. Prometeu ‑lhes que escreveria um belo 
livro de filosofia, com letras bem miúdas, para uso deles, e que, 
nesse livro, veriam o fim de todas as coisas. De fato, entregou‑
‑lhes esse volume, que foi levado para a academia de ciências 
de Paris. Porém, quando o secretário o abriu viu apenas um livro 
em branco. (voltaire, 1752/2002, p.126 ‑8)
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micrômegas era um gigante do planeta sírio. De tamanho im‑
pensável, possuía mais de mil sentidos e sua idade beirava os qui‑
nhentos anos. ao longo de sua vida estudou filosofia e ciência. 
Durante suas viagens pelo espaço se deparou com o planeta terra e 
seus ínfimos moradores, travando contato especial com os seres 
humanos. nesse encontro, micrômegas fez indagações sobre a na‑
tureza da mente desses seres diminutos. É interessante notar que o 
viajante, em toda a sua magnitude predicativa, detém ‑se principal‑
mente nesse mistério. o conto de voltaire exemplifica, assim, uma 
das questões essenciais da filosofia e da ciência. no entanto, qual 
seria o sentido do livro em branco de micrômegas? servindo aos 
propósitos deste trabalho, uma interpretação possível é que o gi‑
gante pretendia dar uma lição de parcimônia. se há um livro que 
contém a verdade última de todas as coisas – e não nos cabe aqui 
negar ou aceitar que esse livro exista –, ainda não há nada para ser 
escrito nele sobre a natureza da mente. nesse contexto, as páginas 
em branco do livro de micrômegas têm significado especial, pois 
mostram que não há nenhum dado inquestionável sobre o assunto. 

essa constatação não sugere, porém, que devamos parar de 
fazer perguntas. De fato, questionamentos sobre a natureza da 
mente e sobre a sua relação com o mundo têm ocupado cada vez 
mais a agenda de pesquisa de psicólogos, neurocientistas e filósofos 
que pretendem preencher, cada um à sua maneira, as páginas do 
livro de micrômegas. seria a mente a prova da existência da alma 
imaterial sobre a qual diversas religiões falam? seria a mente cons‑
tituída pelo cérebro, mas ao mesmo tempo detentora de proprie‑
dades psicológicas irredutíveis às suas características físicas? seria a 
mente nada além do cérebro e, portanto, algo passível de explicação 
completa pelas neurociências? seria a mente uma ilusão linguís‑
tica? enfim, o que seria a mente?

essas questões são fundamentais para qualquer teoria que pre‑
tenda fornecer explicações sobre a mente humana – inclusive para o 
behaviorismo radical. entretanto, por ser uma filosofia da ciência 
do comportamento e não uma teoria da mente, o behaviorismo ra‑
dical não atua necessariamente no mesmo âmbito de discussão da 
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filosofia da mente. mas não devemos abandonar, por conta desse 
fato, a possibilidade de colocá ‑lo nesse contexto. o presente livro 
pretende fazer justamente isto: delinear uma possível interpretação 
do behaviorismo radical como teoria da mente, o que significa, em 
outros termos, contextualizá ‑lo no âmbito das discussões da filo‑
sofia da mente.

em que implica, exatamente, essa contextualização? Possivel‑
mente existem muitas diferenças entre o behaviorismo radical e as 
teorias que compõem a filosofia da mente, inclusive diferenças de 
agenda: o primeiro surge como uma proposta de filosofia da ciência 
do comportamento, e as segundas foram desenvolvidas para tratar 
de questões que permeiam a filosofia desde o seu surgimento entre 
os gregos. o sentido da presente contextualização, portanto, é sim‑
plesmente o de tratar de alguns temas da filosofia da mente a partir 
da óptica behaviorista radical, mas sempre tendo em vista que esse 
trabalho não esgotará todos os problemas e todas as questões que 
formam essa subdivisão da filosofia.

Pretende ‑se neste livro contextualizar o behaviorismo radical 
na filosofia da mente por meio de três atividades. a primeira delas 
consiste em apresentar uma resposta possível à questão “o que é a 
mente?”.1 a segunda delas, por sua vez, demanda o tratamento de 
outra questão, a saber, “qual a natureza da mente?”. À primeira 
questão subjaz o problema de se delimitar que coisas ou fenômenos 
são considerados mentais. trata ‑se, portanto, da busca de uma de‑
finição conceitual da mente. Já a segunda questão é endereçada à 
ontologia do mental, isto é, às características essenciais à sua exis‑
tência. em seu turno, a terceira atividade não possui uma questão 
específica, mas nem por isso deixa de ser importante: consiste na 
análise de algumas teses, problemas e questões apresentadas pelas 
teorias da mente através do ponto de vista behaviorista radical. 

1. É importante notar que perguntas do tipo “o que é...?” podem ser interpre‑
tadas como ontológicas. todavia, elas também podem indicar questiona‑
mentos puramente conceituais. neste livro, a pergunta “o que é a mente?” 
deve ser interpretada tendo em vista esse segundo sentido.
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espera ‑se que essas atividades representem, ao menos, um passo 
em direção à construção de uma teoria behaviorista radical da 
mente.

o livro está dividido em duas partes. a primeira delas, Filosofia 
da mente e behaviorismo radical, é constituída por dois capítulos. o 
capítulo 1 fornece uma breve apresentação das principais teorias da 
mente que figuram nas discussões da filosofia da mente contem‑
porânea. essa apresentação constitui a primeira seção do capítulo 
(seção 1.1), na qual se discorre sobre o dualismo cartesiano (sub‑
seção 1.1.1); sobre o behaviorismo filosófico apresentado por ryle, 
carnap e hempel (subseção 1.1.2); sobre as teorias centralistas, 
exemplificadas pela teoria da identidade, pelo funcionalismo da 
máquina e pelo funcionalismo causal (subseção 1.1.3); sobre o eli‑
minativismo (subseção 1.1.4); e sobre as teorias do aspecto dual, ca‑
racterizadas normalmente como dualistas de propriedade (subseção 
1.1.5). essa seção serve a dois propósitos. o primeiro é o de estabe‑
lecer os parâmetros da discussão subsequente entre behaviorismo 
radical e as teorias da mente. o segundo é o de fornecer dados a 
partir dos quais seja possível responder à questão referente à defi‑
nição da mente, assunto que será tratado na seção seguinte (seção 
1.2). a estratégia é simples: partindo das teorias da mente, 
procede ‑se à localização dos termos e conceitos que normalmente 
levam a alcunha de “mental”. esse mapeamento possibilita uma 
divisão em cinco dimensões conceituais que definem a mente: (1) 
pensamento; (2) intencionalidade e conteúdos mentais; (3) percepção, 
imagem mental e sensação; (4) consciência; e (5) experiência. Por fim, 
o capítulo 1 é encerrado com uma breve seção na qual a possibili‑
dade de se desenvolver uma teoria behaviorista radical da mente é 
analisada. 

todavia, para que seja possível cumprir o objetivo deste livro e, 
ao mesmo tempo, para diminuir as chances de deslizes interpreta‑
tivos, é preciso percorrer um caminho pelos fundamentos do beha‑
viorismo radical. Para tanto, a primeira seção do capítulo 2 apresenta 
uma proposta de definição do comportamento (seção 2.1). a segunda 
seção trata dos fundamentos filosóficos, científicos e metodológicos que 
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nortearam a construção da teoria do comportamento proposta pelo 
behaviorismo radical (seção 2.2). a terceira seção é dedicada aos 
dois principais tipos de relação comportamental presentes na análise 
behaviorista radical: o respondente e o operante (seção 2.3). a quarta 
seção tem como foco o comportamento verbal (seção 2.4), peça‑chave 
para entender o posicionamento behaviorista radical sobre os fenô‑
menos ditos “mentais”. Pelos mesmos motivos, outro assunto im‑
prescindível é a diferença proposta por skinner entre comportamento 
governado por regras e comportamento modelado pelas contingências, 
tema da seção seguinte (seção 2.5). o capítulo 2 é finalizado com a 
apresentação da teoria do conhecimento e da teoria dos eventos priva‑
dos que, em conjunto, constituem o âmago da análise behaviorista 
radical sobre o mundo privado da “mente” (seção 2.6).

em posse dos fundamentos do behaviorismo radical (capítulo 
2), das principais teorias que constituem a filosofia da mente (seção 
1.1) e das dimensões conceituais definidoras do mental (seção 1.2), 
torna ‑se possível caminhar para a segunda parte do livro, “a teoria 
behaviorista radical da mente”, que é constituída por quatro capí‑
tulos. o capítulo 3 oferece uma resposta à questão conceitual da 
mente – o que é a mente? –, fixando, assim, o primeiro ponto de 
contato entre behaviorismo radical e filosofia da mente. o capítulo 
4, por sua vez, representa o segundo passo em direção à contextua‑
lização do behaviorismo radical na filosofia da mente. nesse capí‑
tulo, algumas características centrais das teorias da mente expostas 
no capítulo 1 são avaliadas pela óptica behaviorista radical. Primei‑
ramente, são estabelecidas as diferenças entre a teoria do significado 
behaviorista radical e behaviorista lógica e as consequências que 
essas divergências acarretam em suas propostas de ciência (seção 
4.1). além disso, discorre ‑se a respeito do papel do vocabulário dis‑
posicional na explicação do comportamento (seção 4.1). em relação 
ao dualismo cartesiano, o foco de análise é a tese do conhecimento 
privilegiado que cada sujeito supostamente possui de sua própria 
mente, um dos principais argumentos dualistas na defesa da natu‑
reza imaterial da mente (seção 4.2). Já as teorias centralistas incitam 
questões relativas às qualidades das experiências e ao processo por 
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detrás de suas qualificações. Quais são as condições requeridas 
para que uma sensação “dolorosa” seja uma sensação “dolorosa”? 
e o que nos leva a qualificar uma sensação como “dolorosa”? Pos‑
síveis respostas behavioristas radicais a essas questões são apresen‑
tadas na seção 4.3. em seu turno, o eliminativismo traz consigo 
dois temas que merecem análise: qual o posicionamento behavio‑
rista radical acerca da psicologia popular? seria o behaviorismo ra‑
dical adepto do projeto reducionista (seção 4.4)? finalmente, a 
última seção é dedicada ao argumento do conhecimento exemplifi‑
cado pelo caso hipotético da cientista mary. as questões que se co‑
locam são as seguintes: mary aprendeu algo de novo quando saiu 
do quarto? se sim, o que isso significa (seção 4.5)?

os capítulos 3 e 4 englobam dois passos importantes e impres‑
cindíveis para a contextualização do behaviorismo radical na filo‑
sofia da mente. neles estão contidas possíveis interpretações 
behavioristas radicais dos fenômenos classificados como “mentais” 
e das principais teses e argumentos das teorias da mente. no en‑
tanto, ainda está faltando uma resposta behaviorista radical à 
questão ontológica da mente: qual a natureza da mente? como ve‑
remos ao longo do livro, para o behaviorismo radical, a mente é 
comportamento. sendo assim, a questão ontológica se torna a se‑
guinte: qual a natureza do comportamento? o capítulo 5 é dedi‑
cado a esse problema. como se trata de uma questão ontológica e, 
por consequência, metafísica, o primeiro passo é avaliar em que 
medida o behaviorismo radical pode ser considerado uma filosofia 
da ciência do comportamento sem metafísica (seção 5.1). com essa 
questão esclarecida, o passo seguinte é determinar que posição me‑
tafísica sobre a natureza do comportamento é coerente com o beha‑
viorismo radical (seção 5.3). mas, para chegar a esse ponto, antes é 
preciso buscar indícios dessa metafísica nas obras em que skinner 
discorre, mesmo que de maneira indireta, sobre a importância da 
substância na ciência do comportamento (seção 5.2).

finalmente, o capítulo 6 é dedicado à apresentação de algumas 
consequências decorrentes da teoria behaviorista radical da mente. 
especificamente, há certos temas da filosofia da mente que só po‑



20 DIEgo ZILIo

deriam ser discutidos com mais segurança após termos percorrido 
todo o caminho dos capítulos anteriores, e tratar desses temas é jus‑
tamente a função do capítulo final deste livro. a primeira e a se‑
gunda consequências decorrentes da teoria da mente behaviorista 
radical são, respectivamente, a dissolução do problema mente ‑corpo 
e a dissolução do problema da causalidade mental (seções 6.1 e  
6.2). a terceira consiste na negação do fisicalismo, ao mesmo tempo  
que se sustenta o monismo fisicalista (seção 6.3). a quarta con‑
sequência implica a retomada do problema da cientista mary, mas 
que agora serve ao propósito de mostrar que os limites do conheci‑
mento científico tão bem expostos pelo exemplo não decorrem da 
falha da análise objetiva da ciência, mas sim do simples fato de que 
o conhecimento científico não é um reflexo do fenômeno estudado. 
Dessa forma, as análises objetivas da “mente” não devem ser des‑
cartadas por conta de um compromisso que elas não pretendem as‑
sumir – ao menos não pelo ponto de vista behaviorista radical 
(seção 6.4). a quinta consequência é a eliminação dos qualia en‑
quanto “propriedades qualitativas” das experiências. na teoria 
behaviorista radical da mente assume ‑se que existe um aspecto 
qualitativo do comportamento, mas esse aspecto não indica a exis‑
tência de propriedades qualitativas, que, enquanto tais, seriam di‑
vergentes das categorias de substância e de relação necessárias à 
existência do comportamento (seção 6.5). Por fim, o capítulo 6 – e, 
por assim dizer, o presente livro – encerra ‑se com a constatação de 
que é possível encontrar o lado positivo do behaviorismo radical no 
contexto da filosofia da mente em sua análise alternativa da “vida 
mental”. nesse sentido, seria impreciso dizer que o behaviorismo 
radical apresenta uma teoria do comportamento “sem mente”. em 
contrapartida, haveria também um lado negativo do behaviorismo 
radical em seu antimentalismo, fato responsável pela sua posição 
bastante singular no contexto da filosofia da mente (seção 6.6).


