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3
A mente é comportAmento

após a exposição dos fundamentos do behaviorismo radical no 
capítulo anterior, torna ‑se viável traçar sugestões de respostas a al‑
guns problemas apresentados pela filosofia da mente. tendo como 
base as dimensões conceituais de definição da mente (seção 1.2), o 
objetivo deste capítulo é apresentar uma possível interpretação 
behaviorista radical do pensamento; da intencionalidade e dos con‑
teúdos mentais; da percepção, da sensação e da imagem mental; da 
consciência; e, finalmente, da experiência. trata ‑se da resposta à 
nossa primeira pergunta: o que é a mente? como veremos a seguir, 
a mente é comportamento.

3.1 pensamento

tradicionalmente o pensamento é definido como uma ativi‑
dade cognitiva que requer a existência de uma mente racional e/ou 
como um processo interno responsável pela manipulação de infor‑
mações adquiridas do ambiente (input) e cujo resultado final é o 
comportamento manifesto (output) (sternberg, 1996/2000; Zilio, 
2009). assim, o pensamento não é normalmente visto como com‑
portamento, mas como um processo interno e mental responsável 
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pelo comportamento (skinner, 1968). a definição behaviorista ra‑
dical defende justamente o contrário:

a visão mais simples e mais satisfatória é a de que o pensamento 
é simplesmente comportamento – verbal ou não verbal, manifesto 
ou encoberto. não é um processo misterioso responsável pelo 
comportamento, mas é o comportamento ele mesmo, em toda a 
complexidade de suas relações de controle, com respeito tanto ao 
homem que se comporta quanto ao ambiente em que ele vive. 
(skinner, 1957, p.449)

Pensar é se comportar. a melhor maneira de entender o que isso 
significa é pela análise dos principais processos atribuídos ao pen‑
samento enquanto “atividade mental”. o pensamento é normal‑
mente (1) associado aos processos de aprendizagem, discriminação, 
atenção, generalização e abstração; (2) associado aos processos de 
resolução de problemas, decisão e raciocínio; e (3) associado a algo 
que ocorre previamente à ocorrência do “comportamento” (i.e., 
respostas manifestas) e que, de alguma forma, é responsável por ela 
(skinner, 1953/1965, 1968, 1974, 1989d).1

comecemos, então, pela aprendizagem. skinner (1968) afirma 
que a aprendizagem não é propriamente comportamento, mas sim 
a mudança do comportamento. nas palavras do autor (1989d, 
p.14): “aprender não é fazer; é mudar o que fazemos. Podemos ver 
que o comportamento se modificou, mas não vemos a mudança. 
vemos as consequências reforçadoras, mas não como elas afetam a 
mudança”. o principal problema a respeito da aprendizagem é que 

1. skinner (1974, 1989d) também associa o termo “pensar” com “comporta‑
mento fraco”. Por exemplo: uma pessoa pode dizer “eu penso que essa sonata 
seja de Bach”. nesse caso, o termo “penso” é sinônimo de “acho”, “acredito” 
ou “suponho”. em resumo, para skinner (1989b, p.16), “pensar é, em geral, 
uma palavra mais fraca que saber”. nessa análise, mais do que, de fato, uma 
avaliação dos processos mentais normalmente associados ao pensamento, pa‑
rece prevalecer uma comparação entre as contingências verbais relacionadas ao 
termo “saber” e “pensar”.
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não há muito o que dizer acerca de sua definição. catania (1999, 
p.22) afirma que “devemos, de início, encarar o fato de que não se‑
remos capazes de definir aprendizagem. não há definições satisfa‑
tórias”. Dessa forma, o máximo que podemos afirmar é que um 
organismo aprende quando seu comportamento se modifica e que 
essas modificações ocorrem em função das contingências de re‑
forço às quais o organismo é submetido.

a discriminação, por sua vez, não envolve nenhum evento 
mental. trata ‑se de um “processo comportamental: são as contin‑
gências, e não a mente, que discriminam” (skinner, 1974, p.105). 
como foi dito na seção 2.3, na contingência tríplice há estímulos 
discriminativos que estabelecem a ocasião em que uma resposta 
pertencente a uma dada classe operante poderá ser seguida de uma 
dada consequência. entretanto, não é o organismo que discrimina a 
ocasião. o controle discriminativo é estabelecido pelas próprias 
contingências. em uma dada ocasião um organismo responde de 
uma dada maneira e uma consequência reforçadora é apresentada. 
nesse caso, toda a classe operante em questão foi reforçada e a repe‑
tição da ocasião aumentará a probabilidade de ocorrência de res‑
postas pertencentes à mesma classe porque no passado respostas 
funcionalmente semelhantes, emitidas nessa dada ocasião, resul‑
taram na consequência reforçadora. a discriminação ocorre quando, 
durante o processo de condicionamento, apenas uma propriedade 
da ocasião atua como estímulo discriminativo para a classe ope‑
rante. são as contingências que discriminam, em vez do sujeito, 
pois são elas que controlam todo o processo.

voltando ao exemplo de operante discriminado citado na seção 
2.3 em que a luz acesa atua como estímulo discriminativo indicador 
da ocasião em que respostas de pressionar a barra são seguidas de 
consequências reforçadoras. a probabilidade de ocorrência de res‑
postas pertencentes à mesma classe aumenta quando há luz porque 
é somente na presença da luz que essas respostas são seguidas de 
consequências reforçadoras. Por ser assim, a classe operante em 
que a luz atua como estímulo discriminativo foi a única que perma‑
neceu no repertório do sujeito.
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o processo de discriminação se confunde com a análise da 
atenção proposta por skinner (1953/1965, 1974). Para o autor 
(1953/1965), uma relação discriminativa não é normalmente inter‑
pretada como um caso de controle exercido por um estímulo discri‑
minativo, mas sim como um caso em que o sujeito atenta para esse 
estímulo discriminativo, exercendo, assim, a contraparte “controla‑
dora” da relação – justamente por ser o suposto agente que controla 
o seu próprio ato de atentar. nas palavras de skinner (1953/1965, 
p.121): “esse conceito [atenção] reverte a direção da ação ao sugerir, 
não que o estímulo controla o comportamento de um observador, 
mas que o observador atenta para o estímulo e, assim, o controla”. 
no entanto, para skinner (1953/1965, p.123), a atenção “é uma  
relação de controle – a relação entre a resposta e um estímulo discri‑
minativo. Quando alguém está prestando atenção, está sob controle 
especial de um estímulo”. em síntese, em vez de uma atividade 
mental, a atenção é uma relação discriminativa.

o processo de generalização, por seu turno, ocorre quando 
eventos consequentes afetam não só a probabilidade de ocorrência 
de respostas pertencentes a uma classe na presença de um dado es‑
tímulo específico, mas também a probabilidade de ocorrência de 
respostas pertencentes à mesma classe na presença de outros estí‑
mulos que diferem daquele que estabeleceu a ocasião em que o 
evento consequente foi apresentado. a título de exemplo, conside‑
remos novamente o operante discriminado em que a luz acesa atua 
como estímulo discriminativo indicador da ocasião em que res‑
postas de pressionar a barra serão seguidas de consequências refor‑
çadoras. suponha ‑se, então, que seja possível apresentar estímulos 
luminosos de diversas intensidades: I1, I2, I3 e I4. nesse contexto, 
um operante discriminado bem estabelecido pode ser aquele em 
que apenas o estímulo luminoso de intensidade I4 possui função 
discriminativa. Um operante generalizado, por sua vez, seria 
aquele em que estímulos com propriedades diferentes possuem 
função discriminativa para a mesma classe operante – nesse caso, 
I1, I2, I3 e I4 são todos estímulos generalizados. De acordo com 
skinner (1953/1965, p.134), a generalização simplesmente indica 
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que “o controle adquirido por um estímulo é compartilhado por 
outros estímulos com propriedades semelhantes ou, para colocar de 
outra forma, que o controle é compartilhado por todas as proprie‑
dades do estímulo tomadas separadamente”. o caso das diferentes 
intensidades luminosas é um exemplo de controle compartilhado 
por estímulos com “propriedades semelhantes”. Por outro lado, o 
mesmo controle pode ser exercido por diversas propriedades da 
ocasião “tomadas separadamente”. suponha ‑se que a ocasião seja 
configurada pela presença de um estímulo luminoso, pela presença 
de um estímulo auditivo e pela ausência de choque elétrico. a ge‑
neralização ocorre quando a probabilidade de ocorrência de res‑
postas pertencentes à mesma classe aumenta na presença de apenas 
uma dessas propriedades. talvez seja por isso que catania (1999, 
p.406) sustenta que a generalização também pode ser considerada 
como a “ausência de discriminação”.

outro processo geralmente caracterizado como “atividade pen‑
sante” é a abstração. conforme apresentado na seção sobre o com‑
portamento verbal (seção 2.4), a abstração ocorre quando uma 
classe operante verbal fica sob controle de uma propriedade especí‑
fica dos objetos ou eventos aos quais as respostas verbais perten‑
centes à classe se referem (skinner, 1957). as respostas verbais de 
um sujeito perante diversos estímulos visuais vermelhos podem 
ficar sob controle da propriedade compartilhada por esses estí‑
mulos, a saber, a cor “vermelha”. existem bolas, casas, mesas, toa‑
lhas, quadros, enfim, uma infinidade de coisas que podem ser 
vermelhas. mediante as contingências estabelecidas pela comuni‑
dade verbal, o sujeito passa, então, a responder discriminativa‑
mente perante apenas essa propriedade. comumente, diz ‑se que 
esse sujeito construiu o “conceito” ou “abstraiu” a ideia de ver‑
melho. mas, de acordo com skinner (1974, p.106), “não preci‑
samos supor que uma entidade ou um conceito abstrato estão 
contidos na mente; uma sutil e complexa história de reforçamento 
produziu um tipo especial de controle por estímulo”.

o pensamento também é costumeiramente associado ao pro‑
cesso de resolução de problemas. É pertinente, portanto, analisar 



148 DIEgo ZILIo

esse processo a partir da lógica comportamental. Para skinner 
(1974), uma pessoa tem um problema quando, numa dada ocasião, 
não há no seu repertório comportamental respostas capazes de pro‑
duzir consequências reforçadoras. suponha ‑se, por exemplo, a se‑
guinte situação: há um problema matemático (ocasião) e se o sujeito 
apresentar a alternativa correta (resposta) ele ganhará cem reais 
(consequência reforçadora). o problema está posto: a resposta do 
problema matemático não faz parte de seu repertório comporta‑
mental. entretanto, resolver o problema não significa apenas apre‑
sentar a resposta correta, mas também abrange o processo pelo qual 
a resposta correta torna ‑se mais provável de ser emitida (skinner, 
1953/1965, 1966/1969a, 1974, 1989d). nesse processo o sujeito 
pode manipular “tanto as contingências (tal como na resolução 
prática de problemas) quanto as regras (tal como no ‘raciocínio’)” 
(skinner, 1987b, p.782). no caso do exemplo, o sujeito pode mani‑
pular o problema a partir das regras e fórmulas matemáticas. esse 
processo, por sua vez, aumenta a probabilidade de que a resposta 
correta seja emitida. assim, após o processo de resolução do pro‑
blema, o sujeito emite a resposta correta e a consequência reforça‑
dora é apresentada.

em tempo, um sujeito precisa atravessar um rio sem se molhar, 
mas a probabilidade de que isso ocorra é nula, a não ser que ele faça 
algo que a torne possível. então, o sujeito manipula o ambiente 
construindo uma pequena balsa com a ajuda da qual será possível 
atravessar o rio (resposta) sem se molhar (consequência reforça‑
dora). esse é um exemplo de resolução prática de problema.

a resolução de problemas também pode ocorrer em nível enco‑
berto e talvez seja essa a principal característica responsável pela 
atribuição da qualidade de “mental” ao processo (e.g., sternberg, 
1996/2000). muitas vezes manipulamos as regras relacionadas à 
resolução de um problema sem que outros tenham acesso ao pro‑
cesso. isso ocorre porque as regras podem ser “internalizadas”, 
mas no exato sentido de que podemos descrevê ‑las a nós mesmos 
(skinner, 1977). É importante lembrar da diferença entre compor‑
tamento governado por regras e comportamento modelado pelas 
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contingências: as regras são descrições verbais das contingências. 
Um sujeito pode escrever uma regra num papel ou pode descrevê ‑la 
verbalmente para si mesmo. Dessa forma, o raciocínio é muitas 
vezes visto como um processo cognitivo, que ocorre dentro do or‑
ganismo, e que é responsável pelo seu comportamento manifesto. 
talvez o exemplo mais claro dessa situação seja o do comporta‑
mento de decidir: um sujeito diante de uma ocasião, que pode con‑
trolar diversas classes operantes funcionalmente distintas, a avalia 
e por fim “decide” o que fazer. Para skinner (1953/1965), decidir 
não é a execução da resposta pertencente à classe operante es‑
colhida, mas sim o comportamento preliminar responsável pela  
escolha. Dizemos, nesses casos, que o comportamento é um precor‑
rente. skinner (1968, p.120) descreve claramente o processo:

algumas partes do nosso comportamento alteram e melhoram a 
efetividade de outras partes. [...] em face de uma situação em 
que nenhum comportamento efetivo está disponível (em que 
nós não podemos emitir uma resposta que é provavelmente re‑
forçadora), nós nos comportamos para tornar o comportamento 
efetivo possível (aumentamos a nossa chance de reforço). ao 
fazer isso, tecnicamente falando, nós executamos uma resposta 
“precorrente”.

o comportamento precorrente é mantido pelos seus efeitos em 
maximizar a probabilidade de que uma classe operante subsequente 
seja reforçada (skinner, 1966c). na verdade, tanto os processos de 
resolução de problemas quanto o de decisão podem ser vistos como 
precorrentes para as respostas que, se efetivas, serão seguidas de 
consequências reforçadoras. os precorrentes são importantes para a 
discussão do pensamento porque na maioria das vezes eles ocorrem 
de maneira encoberta: “já que o comportamento precorrente opera 
basicamente para tornar o comportamento subsequente mais efe‑
tivo, ele não precisa ter manifestações públicas” (skinner, 1968, 
p.124). e isso faz com que a eles seja atribuído o status de eventos 
“mentais” responsáveis pelo controle do comportamento.
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antes de partir para a próxima seção é importante questionar 
até que ponto é imprescindível manter o “pensamento” como cate‑
goria definidora de certos tipos de relações comportamentais. se 
pensamento é comportamento, o que haveria de diferente em certas 
relações comportamentais a ponto de justificar classificá ‑las como 
atividades “pensantes”? andery & sério (2003) analisam três can‑
didatas a características demarcatórias: pensamento como compor‑
tamento encoberto; pensamento como comportamento verbal que 
afeta outro comportamento (precorrentes); e pensamento como com‑
portamento verbal. no entanto, skinner (1957, p.437 ‑8) parece ser 
contrário à primeira divisão:

há [...] variáveis importantes que determinam se uma resposta 
será encoberta ou manifesta. mas elas não afetam muito suas ou‑
tras propriedades. elas não sugerem que haja qualquer distinção 
importante entre os dois níveis ou formas [de comportamento]. 
[...] não há ponto em que seja útil traçar uma linha distinguindo 
pensar de agir [...]. até onde sabemos, os eventos no limite enco‑
berto não possuem propriedades especiais, não obedecem a leis 
especiais, e não podem receber créditos por realizações especiais.

apesar de ser possível estabelecer certas diferenças entre com‑
portamento encoberto e comportamento manifesto, essas diferen‑
ças não justificam que ao primeiro tipo seja atribuído o status de 
característica demarcatória do “pensamento”. essa conclusão é for‑
talecida pela análise das atividades “pensantes” apresentadas nesta 
seção. afinal, “resolução de problemas”, “discriminação”, “aten‑
ção”, “generalização”, “aprendizagem”, “raciocínio” e “decisão” 
não são processos comportamentais necessariamente encobertos. É 
possível, por exemplo, que um sujeito resolva um problema apenas 
se comportando de maneira manifesta (é o caso do exemplo de re‑
solução prática de problemas citado anteriormente). assim, não é 
aconselhável relacionar “pensamento” com comportamento enco‑
berto, porque muitas das atividades ditas “pensantes” não são ne‑
cessariamente encobertas.
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a delimitação do pensamento como “comportamento verbal 
que afeta outro comportamento” ou como, simplesmente, “com‑
portamento verbal” também sofre desse mesmo problema (andery 
& sério, 2003). “aprendizagem”, “discriminação” e “generali‑
zação”, por exemplo, não são processos precorrentes por definição. 
além disso, nem todas as atividades ditas “pensantes” são verbais: 
aprendizagem, discriminação, generalização, atenção, e até mesmo 
a resolução de problemas em seu caráter prático não demandam 
comportamento verbal.

o ponto central é que a análise behaviorista radical do pensa‑
mento é, na verdade, uma análise das contingências verbais envol‑
vidas com o termo “pensamento”. o objetivo é avaliar quais seriam 
as contingências verbais que controlam a emissão de respostas ver‑
bais relacionadas a esse termo (e.g., skinner, 1953/1965, 1957, 
1966c, 1966/1969a, 1968, 1974, 1977, 1987b, 1989d). Por meio 
dessa estratégia, skinner apresentou um conjunto de processos 
comportamentais que, exceto pela própria prática verbal de nor‑
malmente associá ‑los ao “pensamento”, não teriam uma caracte‑
rística demarcatória em comum que justificasse classificá ‑los como 
atividades “pensantes”. assim, o termo “pensamento” se torna 
vazio e desnecessário numa análise comportamental. É justamente 
por isso que skinner (1957, p.449) sugere que seria melhor sus‑
tentar que “pensamento é simplesmente comportamento”. 2

3.2 intencionalidade e conteúdos mentais

no behaviorismo radical, a intencionalidade é comumente apre‑
sentada como comportamento intencional e é, enquanto tal, o com‑
portamento supostamente voltado para o futuro, controlado por 
desejos, intenções e propósitos. mas não há necessidade de pos‑

2. Discussões detalhadas sobre como o pensamento é analisado pelo behavio‑
rismo radical podem ser encontradas em andery & sério (2003), Baum 
(1994/1999), catania (1999) e souza et al. (2007).
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tular a existência de um tipo especial de comportamento cuja  
ca racterística definidora seria a teleologia, pois “o comportamento 
operante é o verdadeiro campo do propósito e da intenção” 
(skinner, 1974, p.55). É possível supor que a gênese da intencio‑
nalidade na explicação do comportamento operante se deva a dois 
fatores. em primeiro lugar, devido à sua própria natureza, no ope‑
rante não há estímulos eliciadores, fato que supostamente justi‑
ficaria a voluntariedade do sujeito que se comporta (skinner, 
1953/1965, 1974). em segundo lugar, dizer que o organismo “emite 
a resposta” pode sugerir a interpretação errônea de que o orga‑
nismo controla a emissão como se fosse um agente do seu próprio 
comportamento, mas skinner (1954, p.301 ‑2) é contra a ideia  
de agência:

o modelo de explicação interna do comportamento é exem‑
plificado pela doutrina do animismo, que está primariamente 
preocupada em explicar a espontaneidade e inconstância do 
comportamento. o organismo vivo é um sistema extremamente 
complicado se comportando de maneira extremamente compli‑
cada. muito do seu comportamento parece ser, à primeira vista, 
absolutamente imprevisível. o procedimento tradicional tem 
sido o de inventar um determinante interno, um “demônio”, 
“espírito”, “homúnculo” ou “personalidade” capaz de mudar 
espontaneamente o curso ou a criação da ação. esse determi‑
nante interno oferece apenas momentaneamente uma explicação 
do comportamento do organismo externo, porque ele precisa, 
também, ser compreendido.

isto é, atribuir o controle do comportamento operante (ou de 
qualquer outro comportamento) a um agente iniciador não é ex‑
plicar o comportamento, pois seria necessário explicar, então, o 
agente. geralmente, o controle do comportamento operante é atri‑
buído a um agente interno porque as variáveis de controle das res‑
postas operantes não são proeminentes (skinner, 1974, 1977). no 
operante não há estímulos eliciadores, mas apenas estímulos que 
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configuram a ocasião em que a probabilidade de ocorrência de res‑
postas pertencentes à mesma classe pode aumentar ou diminuir. 
não há na contingência tríplice uma relação entre estímulo, res‑
posta e consequência tão conspícua quanto na relação respondente 
(skinner, 1977). Dessa forma, a ausência de estímulos eliciadores 
das respostas operantes faz com que o controle seja atribuído ao or‑
ganismo enquanto agente do seu próprio comportamento e, assim, 
há a invenção de entidades mentais como intenção, propósito e de‑
sejo, que pretendem, por sua vez, preencher a lacuna deixada por 
essa ausência. todavia, o controle das classes operantes ocorre em 
função das contingências de reforço pelas quais o organismo foi 
submetido no passado. Um organismo não responde para que uma 
consequência seja apresentada. essa consequência não pode con‑
trolar a emissão de uma resposta pelo simples fato de que ela ainda 
não existe. o controle está no fato de que, no passado, respostas 
funcionalmente semelhantes seguiram ‑se de consequências refor‑
çadoras (skinner, 1953/1965). assim, um rato não pressiona a 
barra com a intenção de ganhar água, mas o faz porque, no passado, 
respostas pertencentes à mesma classe (pressionar a barra) foram 
seguidas de consequências reforçadoras (água). 

todas as formas de “estados intencionais”, como intenção, de‑
sejo e crença, surgem a partir do momento em que o sujeito passa a 
descrever o seu próprio comportamento, isto é, surgem com a cons‑
ciência (skinner, 1966b, 1969b). nas palavras de skinner (1969b, 
p.126):

Uma pessoa pode exprimir seu propósito ou intenção, dizer ‑nos 
o que ela espera fazer ou conseguir, e descrever suas crenças, 
pensamentos ou conhecimento. (ela não pode fazer isso, é claro, 
quando não for “consciente” das conexões causais.) as contin‑
gências são, não obstante, efetivas [mesmo] quando a pessoa não 
pode descrevê ‑las. nós podemos pedir que ela as descreva de‑
pois do fato (“Por que você fez isso?”), e ela pode, então, exa‑
minar o seu próprio comportamento e descobrir seu propósito 
ou sua crença pela primeira vez. [...] Uma declaração mais explí‑
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cita pode ser feita antes da ação: um homem pode anunciar seu 
propósito, exprimir sua intenção, ou descrever seus pensa‑
mentos, crenças ou conhecimento sobre os quais a ação será ba‑
seada. esses não podem ser relatos da ação porque esta ainda não 
ocorreu; mas parecem ser, em vez disso, as descrições de precur‑
sores [da ação]. Uma vez que a declaração tenha sido feita, ela 
pode determinar a ação como um tipo de regra autoconstruída. 
ela é, então, um verdadeiro precursor que tem efeito óbvio no 
comportamento subsequente. Quando encoberta, ela pode ser 
difícil de localizar; mas mesmo assim é uma forma de comporta‑
mento, ou um produto do comportamento, em vez de um pre‑
cursor mental.

ou seja, as intenções, os desejos e os propósitos não são ca‑
racterísticas de agentes mentais que controlam voluntariamente o 
com portamento. Pelo contrário, são descrições das contingências 
responsáveis pelo controle do comportamento. Um sujeito observa 
o seu próprio comportamento e, portanto, é capaz de descrever as 
contingências de controle. a descrição dessas contingências pode 
ser feita em relação a estados mentais intencionais. Um sujeito 
pode anunciar o que ele fará em seguida e justificar sua resposta 
baseando ‑se no conhecimento que adquiriu ao observar a si mesmo. 
ele pode dizer “eu farei isso porque acredito que isso ocorrerá em 
seguida” ou “eu farei isso porque minha intenção é que isso ocorra 
em seguida” e assim por diante. À primeira vista, esse sujeito pa‑
rece estar narrando verbalmente seus estados mentais responsáveis 
pela resposta manifesta, mas, na verdade, o que está por trás de sua 
narrativa são as contingências que controlam o seu comporta‑
mento, e não há nada de mental ou de teleológico nessas contingên‑
cias. entretanto, essas descrições em forma de intenções, desejos  
e propósitos, por serem verbais, podem ocorrer de maneira enco‑
berta: o sujeito pode declarar para si mesmo suas intenções, de‑
sejos, crenças e propósitos e agir de acordo com elas. nesse caso, 
essas descrições verbais são regras criadas pelo próprio sujeito que 
podem, enquanto tais, atuar como precorrentes de respostas ope‑
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rantes. isto é, essa narrativa serve como precorrente para que o su‑
jeito se decida sobre suas respostas subsequentes,3 o que, em poucas 
palavras, significa que o comportamento de narrar as contingências 
de controle, enquanto precorrente e mesmo que por meio de uma 
linguagem intencional, pode ter, afinal, algum peso no controle de 
classes operantes (skinner, 1963b, 1969b).

resta ‑nos saber como o behaviorismo radical lida com o que 
seria, de acordo com as discussões da filosofia da mente, a principal 
característica da intencionalidade: ser direcionada para, ou acerca 
de, objetos e estados de coisas do mundo (searle, 1983/2002). até 
o momento tratamos do que poderia ser chamado de tipos de es‑
tados intencionais, como crenças, desejos e intenções, mas ainda 
não lidamos com os conteúdos ou significados desses estados. as 
questões pertinentes, nesse contexto, seriam: (1) qual a natureza 
dos significados e dos conteúdos dos estados intencionais?; e (2) o 
que os determina? Possivelmente não haverá na obra de skinner re‑
ferências diretas a esse problema, já que o autor nega, em princípio, 
que a intencionalidade seja uma propriedade “mental” – em vez 
disso, a intencionalidade seria uma produção verbal fruto do vo‑
cabulário mentalista. Portanto, baseando ‑se no que foi até aqui 
apresentado, é possível perceber que o tratamento do tema dado 
pelo autor fundamenta ‑se principalmente nas discussões sobre 
comportamento verbal. sendo assim, talvez existam pistas que 
levem à posição behaviorista radical sobre essas questões na teoria 
do comportamento verbal. De fato, a primeira delas está na pas‑
sagem em que skinner (1957, p.13 ‑4) discorre sobre o problema 
do significado:

É geralmente defendido que podemos ver o significado ou o pro‑
pósito no comportamento e que não devemos omitir isso da 
nossa explicação. mas o significado não é uma propriedade do 
comportamento enquanto tal, e sim das condições sob as quais o 

3. Para mais detalhes sobre os precorrentes, ver a seção 3.1, dedicada ao pensa‑
mento.
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comportamento ocorre. tecnicamente, numa explicação fun‑
cional, os significados devem ser encontrados entre as variáveis 
independentes, e não como propriedades da variável depen‑
dente. Quando alguém diz que consegue ver o significado de 
uma resposta, esse alguém quer dizer que consegue inferir al‑
gumas das variáveis das quais usualmente a resposta é função.

em outra passagem o autor é mais direto em sua posição e utiliza 
o termo “conteúdo” como correlato do termo “significado”: “os 
significados, conteúdos e referências devem ser encontradas entre 
os determinantes, e não entre as propriedades, da resposta” (skinner, 
1945/1961g, p.274). em suma, o significado e o conteúdo não são 
características intrínsecas dos estímulos, das respostas e das conse‑
quências presentes em uma classe comportamental; pelo contrário, 
eles são as contingências que controlam o comportamento. assim, 
os conteúdos ou os significados nada têm de mentais. enquanto  
os “estados intencionais” seriam descrições verbais das contingên‑
cias que controlam o comportamento do sujeito consciente que 
apren deu a se auto ‑observar graças ao controle da comunidade 
ver bal, os “conteúdos” ou “significados” desses estados seriam 
nada mais que as próprias contingências descritas.

não faz sentido, por outro lado, perguntar o que determina os 
significados ou os conteúdos dos estados intencionais porque eles 
são os próprios determinantes do comportamento. essa questão só 
teria sentido se fosse sustentado que os conteúdos ou os signifi‑
cados são algo além dos estados de coisas do mundo que servem 
como referência – ou seja, quando há um estado de coisas e, em 
adição, há uma mente intencional capaz de representar ou de fazer 
“cópias” desse estado de coisas.4 os conteúdos ou significados se‑
riam, portanto, constituintes dessas representações. entretanto, se 
não há, de acordo com o behaviorismo radical, estados intencionais 

4. o posicionamento de skinner a respeito do problema da representação será 
tratado com mais detalhes na próxima seção, dedicada às questões da per‑
cepção, sensação e imagens mentais (seção 3.3).
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mentais, tampouco haverá representações mentais. sendo assim, os 
conteúdos das descrições intencionais e o que as determina são, em 
um só tempo, a mesma coisa, a saber, as contingências que con‑
trolam o comportamento.

Para concluir, é importante ressaltar que a análise da intencio‑
nalidade proposta pelo behaviorismo radical não encontra seme‑
lhanças com as análises feitas pela filosofia da mente (e.g., searle, 
1983/2002). isso ocorre por conta de princípios incompatíveis: na 
filosofia da mente, a intencionalidade é comumente apresentada 
como a propriedade da mente de ser direcionada para estados e coi‑
sas do mundo. trata ‑se, essencialmente, da capacidade representa‑
tiva da mente (searle, 1983/2002). Para o behaviorismo radical, 
por outro lado, só é possível falar de “direcionalidade” no sentido 
de que regras ou descrições verbais possam ser “direcionadas” para 
contingências, ou seja, possam ser “sobre” contingências. não há 
“direcionalidade” não verbal. muito menos há representação – 
nem mesmo no âmbito verbal podemos falar que regras ou descri‑
ções “representam” contingências, pois não ocorre propriamente 
uma reapresentação das contingências através de suas descrições. 
são coisas distintas: descrições verbais não são, nem, no sentido es‑
trito da palavra, representam as contingências (seção 2.5).5

3.3 percepção, imagem mental e sensação

a teoria da percepção behaviorista radical pretende analisar, 
evidentemente, o processo em questão a partir da lógica comporta‑
mental, mas não só isso: trata ‑se também de uma crítica ferrenha às 
teorias da percepção representacionistas e/ou que se baseiam na 
ideia da “cópia” mental do mundo, segundo as quais o objeto da 

5. Podemos encontrar discussões sobre o problema da intencionalidade em re‑
lação ao behaviorismo radical nos textos de Day (1976/1992); foxall (2007); 
hineline (2003); ringen (1976, 1993, 1999); De rose (1982); timberlake 
(2004) e Zuriff (1975).
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percepção não seria o mundo real, mas sim cópias ou representa‑
ções desse mundo construídas na mente do observador. nas pala‑
vras de skinner (1985, p.292):

Para a ciência cognitiva, a direção da ação é do organismo para o 
ambiente. o sujeito que percebe age sobre o mundo e o percebe 
no sentido de trazê ‑lo para dentro. [...] o processamento precisa 
ter um produto, e para a ciência cognitiva o produto é [...] uma 
representação. nós não vemos o mundo, mas cópias dele. [...] 
na análise comportamental, a direção é invertida. o que está em 
questão não é o que o organismo vê, mas sim como o estímulo 
[visual] altera a probabilidade do seu comportamento. [...] o 
que é “visto” é uma apresentação, e não uma representação.

À percepção é fornecida uma análise comportamental: há um 
estímulo visual que afeta o organismo, o que significa fazê ‑lo res‑
ponder de uma dada forma. a percepção, de acordo com skinner 
(1953/1965), pode consistir numa relação respondente. há, primeira‑
mente, a visão incondicionada, isto é, a relação livre de con di cio‑
namento entre um estímulo visual e a resposta eliciada no organismo. 
mas também é possível estabelecer uma relação respondente con‑
dicionada no processo perceptivo. Para ilustrar o processo é perti‑
nente retomar o exemplo do condicionamento respondente do cão 
(Quadro 3.1):

Quadro 3.1

situação 1
comida (se –  
estímulo eliciador)

→
salivação (r – resposta reflexa 
incondicionada)

situação 2
campainha (sn –  
estímulo neutro)

+
comida (se –  
estímulo 
eliciador)

→

salivação (r 
– resposta reflexa 
incondicionada)

situação 3
campainha (se –  
estímulo eliciador)

→
salivação (r – resposta reflexa 
condicionada)
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na situação 1 temos uma relação respondente incondicionada; 
na situação 2 temos a apresentação de um estímulo neutro (cam‑
painha); e, finalmente, na situação 3 temos a relação respondente 
condicionada entre o estímulo eliciador (campainha) e a salivação 
(resposta condicionada). suponha ‑se, agora, que durante o pro‑
cesso o cão também foi afetado visualmente pela comida, ou seja, a 
comida atuava como estímulo visual eliciador da sua resposta vi‑
sual. as três situações estão no Quadro 3.2.

Quadro 3.2

situação 1
comida (se –  
estímulo visual eliciador)

→
r – resposta visual 
incondicionada

situação 2
campainha (sn 
– estímulo 
auditivo neutro)

+

comida (se 
– estímulo 
visual 
eliciador)

→
r – resposta visual 
incondicionada

situação 3
campainha (se – 
 estímulo auditivo eliciador)

→
r – resposta visual 
condicionada

o que aconteceu nesse processo? em primeiro lugar, na si‑
tuação 1 há um caso de visão respondente incondicionada. ao 
longo do processo de condicionamento, durante a situação 2, um 
estímulo auditivo neutro foi adicionado. na situação 3, finalmente, 
o estímulo auditivo elicia a resposta visual do cão e, a partir desse 
momento, trata ‑se de um caso de visão condicionada. Dizemos, 
então, que o cão “vê” o alimento mesmo se o alimento não estiver 
presente.6 o fenômeno é explicado por um simples processo de 

6. É evidente que nunca poderemos ter certeza, no caso desse exemplo, de que o 
processo de condicionamento respondente foi bem ‑sucedido, já que o cão não 
pode relatar o que está vendo. mas o que está em questão aqui é o princípio do 
condicionamento respondente na percepção, que pode, por sua vez, ser vali‑
dado com experimentos em humanos capazes de relatar suas respostas per‑
ceptivas.
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condicionamento respondente, não sendo necessário sustentar que 
o cão cria uma “cópia” ou uma “representação mental” da comida. 
concluindo com skinner (1953/1965, p.266): “um homem pode 
ver ou ouvir um ‘estímulo que não está presente’ de acordo com os 
moldes do condicionamento reflexo: ele pode ver X, não apenas 
quando X está presente, mas quando qualquer estímulo que fre‑
quentemente acompanha X estiver presente”.

além do tipo respondente, incondicionado ou condicionado, 
também é possível que a percepção seja operante. ao contrário do 
que ocorre na percepção respondente, na percepção operante não 
há um estímulo eliciador da resposta perceptiva. as variáveis de 
controle da resposta perceptiva operante estão nas contingências de 
reforço e nos estados de privação do sujeito (skinner, 1953/1965). 
Um prisioneiro, por exemplo, que está há mais de vinte anos na 
prisão, vê o “oceano” todos os dias. todavia, não há oceano nem 
dentro da prisão, nem em suas imediações. o prisioneiro nem se‑
quer tem acesso a uma foto do oceano. em resumo, não há esti‑
mulação visual para a sua resposta de ver o “oceano”. É possível 
explicar a situação da seguinte forma. Por alguma razão, ver o 
oceano traz consequências reforçadoras para classes comportamen‑
tais do prisioneiro. talvez porque o oceano possa representar a “li‑
berdade” que lhe foi negada, ou porque os seus pais sempre o 
levavam para ver o oceano, ou, simplesmente, porque ele gosta de 
nadar no oceano. as contingências de reforço que aumentam a pro‑
babilidade de que o prisioneiro veja o oceano, mesmo em sua  
ausência, podem ser variadas. a questão relevante, no presente 
contexto, é que elas existem.

outro ponto importante é que o prisioneiro, em algum mo‑
mento de sua história de vida, de fato viu o oceano (seja em foto, 
filme ou diretamente) – em algum momento respostas incondi‑
cionadas foram eliciadas pelo estímulo visual “oceano”. respostas  
visuais pertencentes à classe “ver o oceano”, então, por si só se tor‑
naram reforçadoras. o prisioneiro pode ver o oceano mesmo dei‑
tado em sua cela, onde está privado de qualquer estimulação visual 
relevante para sua resposta de ver o oceano. isso pode ocorrer 
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porque ele está em privação da estimulação visual, já que há pelo 
menos vinte anos não fica sob controle do estímulo visual eliciador 
“oceano”, e porque respostas de “ver o oceano” são suficiente‑
mente reforçadoras a ponto de serem emitidas mesmo na ausência 
de estimulação relevante (skinner, 1953/1965). o prisioneiro pode 
ficar sob controle de estímulos discriminativos que estabelecem 
ocasiões em que a probabilidade de ocorrência de respostas de “ver 
o oceano” podem aumentar: ele pode ver uma foto da sua família, 
pode ouvir uma canção que era popular na época em que ele visi‑
tava o oceano, pode ler manifestos sobre a “liberdade” ou até 
mesmo histórias que se passam no oceano, como Vinte mil léguas 
submarinas, de Júlio verne. entretanto, esses estímulos não partici‑
param necessariamente de um processo de condicionamento res‑
pondente – em que estímulos condicionados passariam a eliciar 
respostas antes apenas eliciadas por estímulos incondicionados –, 
servindo aqui apenas para estabelecer a ocasião em que as respostas 
de “ver o oceano” se tornam mais prováveis.

talvez a diferença essencial entre percepção respondente e per‑
cepção operante esteja nas condições de controle das respostas  
visuais. É evidente que uma foto do oceano ou um livro sobre o 
tema possam atuar como estímulos condicionados eliciadores da 
resposta de “ver o oceano”. entretanto, se o sujeito não passou por 
esse processo de condicionamento e, mesmo assim, utiliza tais es‑
tímulos para estabelecer a ocasião em que as respostas de “ver o 
oceano” se tornam mais prováveis, possivelmente trata ‑se de um 
caso de percepção operante. nas palavras de skinner (1953/1965, 
p.272): “ao contrário da visão condicionada de forma respondente, 
tal comportamento [visão operante] não é eliciado por estímulos 
presentes e não dependem do pareamento prévio de estímulos”. 
outro indício de percepção operante estaria no “engajamento” do 
sujeito para que as respostas visuais ocorram (skinner, 1953/1965). 
voltando ao exemplo do prisioneiro, ouvir uma canção que era po‑
pular na época em que ele visitava o oceano, ler manifestos sobre a 
“liberdade” e livros de histórias que se passam no oceano podem 
ser comportamentos “precorrentes” (seção 3.1) que aumentam a 
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probabilidade de ocorrência da resposta de “ver o oceano”. essa ca‑
racterística expõe uma das possíveis distinções entre respondente e 
operante (seção 2.3): a percepção respondente seria, em certa me‑
dida, involuntária, pois as respostas visuais estariam sob controle 
de estímulos antecedentes eliciadores da resposta; já a percepção 
operante seria, por outro lado, voluntária, pois além de ser caracte‑
rizada pelo “engajamento” do sujeito em precorrentes que au‑
mentam a probabilidade de ocorrência das respostas visuais, o 
controle estaria nos eventos consequentes relacionados a essas res‑
postas visuais.

há uma questão essencial sobre a percepção que merece ser tra‑
tada com mais detalhes: o ver na ausência do objeto visto. tanto o 
exemplo do cão, que viu a comida por conta do estímulo eliciador 
sonoro (campainha), quanto o exemplo do prisioneiro, que viu o 
oceano mesmo na ausência de quaisquer estímulos eliciadores,  
são casos em que foi visto algo que não estava lá. ora, se o que foi 
visto não estava lá, então o cão e o prisioneiro devem ter criado  
cópias ou representações internas dos objetos vistos que, por sua 
vez, foram armazenadas em suas memórias. ao serem vistas pelo 
“olho da mente”, essas cópias ou representações são caracterizadas 
como imagens mentais. mas para skinner (1968, p.125) não é isso  
o que ocorre: “nós podemos evitar essa duplicação assumindo que, 
quando um objeto visual é automaticamente reforçador, o com‑
portamento de vê ‑lo pode se tornar forte a ponto de ocorrer na au‑
sência do objeto”. o autor (1967, p.329 ‑30) desenvolve a questão 
na seguinte passagem: 

Uma pessoa lhe mostra uma foto de um grupo de cientistas, e 
dentre eles está einstein. essa pessoa lhe pergunta “o einstein 
está [na foto]?” e você diz “sim”. [...] mas suponha que ela per‑
gunte “você vê o einstein?” e você diz “sim”. o que você re‑
latou? você, em resposta à questão, apenas olhou para o einstein 
uma segunda vez? se sim, como você distinguiu entre “ver o 
einstein” e “ver que você está vendo o einstein”? Uma possibi‑
lidade que deve ser considerada é que você, ao relatar que está 
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vendo o einstein, está relatando uma resposta em vez de um estí‑
mulo. [...] Você pode estar relatando a mesma coisa quando você 
relata que está vendo algo que “não está realmente lá” – quando 
você está meramente “imaginando qual seria a aparência de Eins‑
tein”. ver algo na memória não é ver uma cópia. [...] Quando re‑
cordo como algo se parecia, posso estar simplesmente recordando 
como eu uma vez olhei para esse algo. não havia nenhuma cópia 
dentro de mim quando pela primeira vez olhei para esse algo, e 
não há nenhuma agora. eu estou simplesmente fazendo nova‑
mente o que uma vez fiz quando olhei para algo, e eu posso dizer 
para você o que estou fazendo.

há informações relevantes nessa citação de skinner. a primeira 
delas é que a resposta visual não é a criação de uma cópia ou re‑
presentação mental. a percepção é um caso de apresentação e não 
de representação. há um estímulo visual que afeta o organismo de 
uma dada maneira. essa afetação é a resposta do organismo pe‑
rante o estímulo visual. a segunda delas é que a visão se torna 
consciente quando a pessoa passa a agir discriminativamente pe‑
rante sua resposta visual, ou seja, quando ela é capaz de relatar  
o que está vendo. Quando uma pessoa faz isso, ela não está des‑
crevendo o estímulo visual, mas sim a resposta que esse estímulo 
eliciou. no caso do exemplo de skinner, quando uma pessoa afirma 
que está vendo einstein ela não está descrevendo a foto, mas a res‑
posta visual que essa foto eliciou. essa resposta pode, inclusive, 
ocorrer na ausência do estímulo eliciador (foto) ou de qualquer 
outro estímulo relevante, o que possibilita à pessoa descrever a res‑
posta visual mesmo na ausência do objeto visto. a pessoa, assim, 
vê na ausência do objeto visto e é capaz de reportar consciente‑
mente a sua resposta visual. skinner (1969b, p.244) conclui que 
nesses casos você está “observando você mesmo no ato de ver, e 
esse ato é diferente da coisa vista. o ato pode ocorrer quando a 
coisa vista não está presente”.

É possível sustentar que “ver um objeto” e “ver que está vendo 
um objeto” são comportamentos diferentes. o segundo caso con‑
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siste na descrição de uma resposta visual e funciona de acordo com 
a lógica comportamental da consciência: a comunidade verbal en‑
sina o sujeito a agir discriminativamente perante a sua resposta vi‑
sual, tornando ‑se, assim, consciente dela (seção 3.4). o primeiro 
caso, por sua vez, é a resposta do organismo perante o estímulo vi‑
sual: é a modificação causada pela afetação do estímulo. mas em 
que consiste essa modificação? em nada mais que mudanças fisio‑
lógicas que ocorrem no organismo devido à estimulação visual. 
Portanto, nas palavras de skinner (1963a, p.957), “quando um 
homem vê [algo] vermelho, ele pode estar vendo o efeito fisiológico 
de um estímulo vermelho; quando ele meramente imagina [algo] 
vermelho, ele pode estar vendo o mesmo efeito novamente”.

resumidamente, a percepção pode ser vista como uma relação 
comportamental respondente, incondicionada ou condicionada,  
ou como uma relação operante. o processo perceptivo inclui,  
em sua gênese, a resposta visual incondicionada de um organismo 
perante um estímulo eliciador. essa resposta incondicionada é 
cons tituída por estados fisiológicos e o estímulo é constituído por 
propriedades físicas do ambiente. outro ponto importante é que 
muitas vezes podemos “ver na ausência da coisa vista”. isso ocorre 
quando respostas visuais ficam sob controle de outros estímulos 
(antecedentes e/ou consequentes) que não os estímulos visuais ori‑
ginários através dos processos de condicionamento respondente  
e condicionamento operante. em nenhum momento do processo é 
preciso postular a existência de representações ou cópias mentais 
que quando percebidas, na ausência do objeto, consistem em ima‑
gens mentais vistas pelo “olho da mente”.

em tempo, o que é possível dizer sobre a interpretação behavio‑
rista radical das sensações?7 Para tratar desse problema é relevante 

7. Utiliza ‑se aqui o termo “sensação” para uma tradução geral que engloba “sen‑
timentos”, “emoções”, e indica respostas como “tocar”, sentir”, “tatear”, etc. 
isso se dá porque não há uma tradução precisa do verbo inglês “to feel” para o 
português (abib, 1982).



A NATUREZA ComPoRTAmENTAL DA mENTE 165

examinar a questão do sentir no behaviorismo radical. nas palavras 
de skinner (1969b, p.255):

nós usamos “sentir” para denotar a sensibilidade passiva a estí‑
mulos corporais, assim como usamos “ver” e “ouvir” para de‑
notar a sensibilidade a estímulos que atingem o corpo a distância. 
sentimos objetos com os quais estamos em contato assim como 
vemos objetos a distância. cada modo de estimulação tem os seus 
próprios órgãos dos sentidos. [...] De certa maneira, a sensação 
parece ser tanto a coisa sentida como o ato de senti ‑la.

skinner (1953/1965, p.140) também afirma que o termo “‘sen‑
tir’ pode ser tomado para se referir à mera recepção do estímulo”.  
o primeiro ponto importante é a natureza do que é sentido, tema 
que já foi apresentado na seção sobre os eventos privados (seção 
2.6). Para skinner (1945/1961g, 1963a, 1969b, 1972b, 1974, 1975), 
sentimos estados do nosso corpo ou, mais exatamente, estados fi‑
siológicos. a sensibilidade aos estados fisiológicos, por sua vez, é 
possível graças aos sistemas nervosos interoceptivo e propriocep‑
tivo, e os processos que envolvem a estimulação constituída por 
eventos fisiológicos e as respostas de sentir essa estimulação por vias 
interoceptivas e proprioceptivas são caracterizados como eventos 
privados (seção 2.6). Por outro lado, no caso da percepção, somos 
sensíveis ao mundo externo através do sistema nervoso exterocep‑
tivo. De acordo com skinner (1987a), estamos lidando, em ambos os 
casos (sensação e percepção), com tipos de relações sensoriais. em 
suas palavras (1963a, p.955): “no que concerne ao compor tamento, 
tanto a sensação quanto a percepção podem ser analisadas como for‑
mas de controle por estímulo”. a diferença está na forma como  
entramos em contato com os estímulos (de maneira interoceptiva, 
proprioceptiva ou exteroceptiva). e para manter essa diferença tal‑
vez seja pertinente utilizar o termo “sentir” apenas quando a re‑
lação é privada. Quando, por outro lado, a relação é pública, como 
no caso da percepção, podemos utilizar termos como “ouvir” ou 
“ver”. É o que skinner (1969b, p.225) parece sugerir na seguinte 



166 DIEgo ZILIo

passagem: “nós usamos ‘sentir’ para denotar a sensibilidade passi‑
va a estímulos corporais, assim como usamos ‘ver’ e ‘ouvir’ para 
denotar a sensibilidade a estímulos que atingem o corpo a distân‑
cia. sentimos objetos com os quais estamos em contato assim como 
vemos objetos a distância”.8,9

3.4 consciência

Para skinner (1945/1961g, 1971, 1974), a consciência é um pro‑
duto social cuja gênese está nas perguntas feitas pela comunidade 
verbal a respeito dos comportamentos dos sujeitos que dela fazem 
parte: “Por que você fez isso?”; “o que você está fazendo?”; “o 
que você está pensando?”; “o que você está sentindo?”; “como 
você fez isso?”. essas são perguntas comuns que fazem parte do re‑
pertório dos membros da comunidade verbal; comunidade que é 
nesse sentido bastante inquisitiva. estar inserido numa comuni‑
dade verbal que faz perguntas sobre o nosso comportamento faz 
com que classes operantes verbais relacionadas à auto ‑observação 
sejam reforçadas e é justamente esse o primeiro passo para a cons‑
ciência: observar o próprio comportamento. o segundo passo, já 
no âmbito verbal, é a autodescrição, ou seja, a descrição dos pró‑
prios comportamentos. a lógica comportamental da consciência é 
a já apresentada na seção sobre a teoria dos eventos privados (seção 
2.6): a comunidade verbal ensina o sujeito a responder discrimina‑
tivamente perante o seu próprio comportamento. todavia, a cons‑
ciência não se restringe apenas às respostas discriminativas verbais 
acerca dos eventos privados, mas abarca todo e qualquer evento 
comportamental. a partir do momento em que o próprio com‑

8. mais informações sobre a interpretação behaviorista radical a respeito da per‑
cepção e da sensação podem ser encontradas em abib (1982, 1985); lopes & 
abib (2002) e natsoulas (1978, 1983, 1986).

9. Questões relativas à percepção e à sensação serão novamente retomadas nas 
seções 4.2 e 4.3.
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portamento do sujeito passa a atuar como estímulo discriminativo 
para suas respostas autodescritivas, podemos dizer que esse sujeito 
é cons ciente, ou melhor, que possui autoconhecimento. skinner 
(1945/1961g, p.281) resume claramente sua posição sobre a cons‑
ciência:

estar consciente, como uma forma de reagir ao próprio compor‑
tamento, é um produto social. [...] é apenas porque o comporta‑
mento do indivíduo é importante para a sociedade que a 
sociedade, por sua vez, faz com que ele seja importante para o 
indivíduo. o indivíduo se torna consciente sobre o que ele está 
fazendo apenas depois que a sociedade reforçou respostas ver‑
bais que dizem respeito ao seu comportamento como fonte de 
estímulo discriminativo.

o ponto central é que nós não apenas nos comportamos, mas 
também observamos que estamos nos comportando e observamos 
as condições sob as quais nos comportamos (skinner, 1969b). De 
acordo com skinner (1971, 1974, 1987b), se não fosse pela comuni‑
dade verbal, os sujeitos possivelmente estariam inconscientes de 
seus repertórios comportamentais e das contingências de reforço 
das quais eles são função. nas palavras do autor (1987b, p.782): 
“todo comportamento, humano ou não humano, é inconsciente; 
ele se torna ‘consciente’ quando ambientes verbais estabelecem as 
contingências necessárias para a auto ‑observação”. Por sua vez, ser 
consciente, no contexto do behaviorismo radical, é ser capaz de res‑
ponder discriminativamente ao próprio comportamento, o que sig‑
nifica que a consciência é, na verdade, o conhecimento de si mesmo.

À primeira vista, a definição de consciência proposta por 
skinner parece simples. no entanto, ela guarda sutilezas que me‑
recem uma análise mais cuidadosa. nesse contexto, é preciso levar 
em conta a concepção de conhecimento que permeia essa definição. 
o que significa dizer que uma pessoa consciente é aquela que “co‑
nhece” a si mesma? De acordo com o que foi dito na seção 2.6, 
skinner apresenta duas concepções de conhecimento: conhecer en‑
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quanto “contato” com contingências e enquanto “descrição” de 
contingências. Quando lidamos com o conhecimento no contexto 
da consciência estamos nos referindo ao segundo tipo. skinner 
(1972b, p.18) afirma, por exemplo, que uma “criança responde às 
cores das coisas antes de ‘conhecer suas cores’. conhecer requer 
contingências de reforço especiais que precisam ser arranjadas por 
outras pessoas”. nota ‑se, portanto, que o conhecimento enquanto 
“descrição” das contingências é imprescindível na definição de 
consciência, e esse tipo de conhecimento é essencialmente verbal. 
Para skinner (1990, p.1207), a própria etimologia da palavra “cons‑
ciência” é um indício desse fato: “a palavra consciente [...] significa 
co ‑conhecimento (latim: co ‑ciência) ou ‘conhecimento com ou‑
tros’, uma alusão às contingências verbais necessárias para ser 
consciente”.

o conhecimento “descritivo”, sendo esse o conhecimento de‑
senvolvido “com outros” (comunidade verbal), quando posto como 
ca racterística definidora da consciência, reforça a tese segundo a 
qual a cons ciência seria um produto verbal. afinal, o conhecimento 
“des critivo”, como o nome já diz, é a descrição verbal das contin gên‑
cias; e o conhecimento “com outros” indica apenas as contingências 
estabelecidas pela comunidade verbal relacionadas à auto ‑obser va‑
ção, autodescrição e autoconhecimento. Pode ‑se concluir que, para 
o behaviorismo radical, o comportamento verbal é condição para a 
consciência. Dizemos que um sujeito é consciente se ele responde 
discriminativamente ao seu próprio comportamento e responder dis‑
criminativamente, nesse caso, consiste em responder verbalmente 
por meio de descrições dos seus comportamentos.

É pertinente analisar outra característica essencial da cons‑
ciência: enquanto processo comportamental, a consciência equi‑
vale a responder discriminativamente ao próprio comportamento 
ou, nas palavras de skinner (1945/1961g, p.281), trata ‑se de “uma 
forma de reagir ao próprio comportamento”. É preciso considerar, 
portanto, a que, exatamente, o sujeito consciente responde discri‑
minativamente. skinner apresenta algumas pistas nas seguintes pas‑
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sagens: “foi apenas quando contingências sociais, essencialmente 
verbais, levaram alguém a responder ao seu próprio corpo que se 
pode dizer que esse alguém se tornou consciente dele” (skinner, 
1983a, p.128, itálico adicionado); “estamos conscientes do que es‑
tamos fazendo quando descrevemos a topografia do nosso com por ta‑
mento” (skinner, 1966/1969a, p.244, itálico adicionado); “es  tamos 
conscientes da razão pela qual estamos fazendo quando descrevemos 
as variáveis relevantes, assim como aspectos importantes da ocasião 
ou do reforço” (skinner, 1966/1969a, p.244, itálico adicionado);  
e, finalmente, “um homem que estiver sozinho desde o nascimento 
não possuirá comportamento verbal, não estará consciente de si mesmo 
como uma pessoa” (skinner, 1971, p.123, itálico adicionado). essas 
passagens são importantes porque deixam entrever os aspectos do 
comportamento sobre os quais o sujeito consciente responde dis‑
criminativamente.

comecemos pela última passagem: o que significa estar cons‑
ciente de si mesmo como uma pessoa? skinner (1974, p.225) sus‑
tenta que um membro da espécie humana “começa como um 
organismo e se torna uma pessoa ou um self na medida em que 
adquire um repertório de comportamento”. ser uma “pessoa”, por‑
tanto, implica possuir um repertório comportamental construído 
ao longo da interação com o ambiente – um repertório único, pois 
cada organismo possui uma história ontogenética única (skinner, 
1953/1965, 1957, 1963b, 1964/1972c, 1974). Portanto, o sujeito 
consciente é aquele que responde a si mesmo enquanto uma 
“ pessoa” que possui uma “identidade” derivada de uma história 
de interação com o ambiente responsável por um repertório com‑
portamental único. É coerente supor que talvez essa seja a situação 
mais complexa acerca da consciência, pois abrange não só o conhe‑
cimento “descritivo”, que é estabelecido “com outros” (comuni‑
dade verbal), mas também depende de uma “construção” verbal 
de si mesmo enquanto uma “pessoa” ou um “self” a que o sujeito 
responde discriminativamente. conforme visto no início desta se‑
ção, a consciência se desenvolve a partir das contingências estabe‑
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lecidas por uma comunidade verbal bastante inquisitiva, e quando 
lidamos com a consciência de si mesmo como “pessoa” a pergunta 
fundamental é: “Quem é você?”. responder a essa pergunta im‑
plica conhecer a si mesmo enquanto um complexo repertório com‑
portamental.

skinner (1966/1969a) também sustenta que respondemos dis‑
criminativamente ao nosso comportamento levando ‑se em conta as 
variáveis das quais ele é função. estar consciente das “razões” pelas 
quais nos comportamos implica responder à pergunta “Por que 
você está fazendo isso?”. não é preciso que o sujeito possua uma 
noção de si mesmo enquanto “pessoa” para que responda a essa 
questão. Um sujeito com amnésia, por exemplo, pode não ser capaz 
de responder quem ele é, mas isso não impede, em princípio, que 
possa localizar e descrever a função do comportamento posto em 
evidência pelo questionador.

há ainda outra questão relacionada à consciência: “O que você 
está fazendo?”. trata ‑se de uma pergunta que foca a topografia do 
comportamento. nesse caso, responder discriminativamente ao 
próprio comportamento consiste apenas em descrever a topografia 
das respostas sem levar em conta suas funções. em face do questio‑
namento “o que você está fazendo?”, um sujeito pode responder 
“estou indo à cozinha”. tal sujeito está consciente de seu compor‑
tamento, pois é capaz de descrevê ‑lo; entretanto, ele não indicou na 
resposta a função do comportamento. se o questionador continuar 
o diálogo com a questão “Por que você está indo à cozinha?”, o su‑
jeito poderá responder “não sei”, indicando, assim, que ele não 
tem consciência da função de seu comportamento, ou poderá res‑
ponder “Porque o jarro de água está na cozinha e eu estou com 
sede”, indicando, nessa resposta, a função de seu comportamento.10

10. É evidente que as contingências que controlam o comportamento do sujeito 
são mais complexas. ele não vai à cozinha simplesmente porque o jarro de 
água está lá e porque está com sede, mas talvez porque no passado, em si‑
tuações semelhantes (privação de água, etc.), respostas de ir à cozinha ocasio‑
naram a ocorrência da consequência reforçadora (água). todavia, no dia a dia, 
dificilmente as pessoas responderiam ao questionamento dessa maneira.
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finalmente, resta avaliar o que skinner (1983a) quer dizer com 
responder discriminativamente ao próprio corpo. em poucas pala‑
vras, o sujeito responde discriminativamente ao seu próprio corpo 
quando este atua como fonte de estimulação interoceptiva e pro‑
prioceptiva. a consciência, portanto, envolve também a descrição 
de eventos privados. todas as formas citadas na seção 2.6 sobre 
como a comunidade verbal pode ensinar o sujeito a responder dis‑
criminativamente perante os eventos privados mesmo sem ter 
acesso a eles – associação de estímulos, efeitos colaterais, extensão 
metafórica do tacto e descrição do próprio comportamento –, se 
analisadas do ponto de vista do sujeito que se comporta, em vez do 
ponto de vista da comunidade verbal que o controla, trazem à tona 
o processo comportamental caracterizado como consciência. e 
mais, as formas pelas quais passamos a conhecer os eventos pri‑
vados são exemplos de como o conhecimento de si é, de fato, cons‑
truído “com outros”, isto é, com os membros da comunidade 
verbal (seção 2.6). nesse contexto, a pergunta mais comum acerca 
dos eventos privados é: “O que você está sentindo?”. continuando 
com o exemplo do sujeito que está indo à cozinha, mediante o ques‑
tionamento sobre o que está sentindo ele pode responder “estou 
com sede”. nesse caso, ele está respondendo discriminativamente 
a um evento privado possivelmente associado à privação de água.

É importante ressaltar, porém, que as perguntas “o que você 
está fazendo?” e “Por que você está fazendo isso?” também podem 
ser direcionadas a eventos privados; especificamente, a comporta‑
mentos encobertos. À primeira questão o sujeito pode responder, por 
exemplo: “eu estou pensando sobre um problema matemático”; e 
à segunda questão ele pode responder: “estou tentando resolver o 
problema porque há um prêmio para quem apresentar a resposta 
correta”. nesse caso, o sujeito estaria consciente acerca do que ele 
está fazendo e da razão pela qual ele está fazendo.

até o momento, a presente análise focou três fatores relacio‑
nados à definição behaviorista radical de consciência: a concepção 
de conhecimento por detrás dessa definição – o conhecimento “des‑
critivo”; o papel da comunidade verbal no estabelecimento desse 
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conhecimento – o conhecimento “com outros”; e os aspectos do 
comportamento aos quais o sujeito responde discriminativamente 
– repertório comportamental (“pessoa”), função e topografia. além 
disso, ressaltou ‑se que a consciência também consiste em responder 
discriminativamente a eventos privados (estimulações propriocep‑
tivas e interoceptivas e comportamentos encobertos).

tendo em vista essas informações, parece ser imprescindível à 
consciência a existência de contingências verbais envolvidas nesse 
tipo de controle discriminativo. todavia, é difícil deixar de lado a 
ideia de que organismos que não se comportam verbalmente também 
possuam algum tipo de consciência. afinal, é plenamente possível 
que existam contingências em que respostas dos sujeitos possam 
atuar como estímulos discriminativos para relações operantes subse‑
quentes. nesse caso, o sujeito estaria respondendo discriminativa‑
mente ao seu próprio comportamento, precisamente a uma “parte” 
bem específica do seu repertório comportamental: uma dada classe 
de respostas que também atuaria como estímulo discriminativo para 
uma outra relação operante. organismos que não se comportam ver‑
balmente também possuem sistemas nervosos interoceptivos e pro‑
prioceptivos e, assim, seus corpos também podem servir de fonte de 
estimulação discriminativa.11 talvez seja exatamente por esse motivo 
que, definir a consciência apenas como “uma forma de reagir ao pró‑
prio comportamento” (skinner, 1945/1961g, p.281) ou como res‑
ponder discriminativamente ao próprio comportamento, não seja 
suficiente, pois tais atividades não são necessariamente verbais.

ademais, mesmo atribuindo à noção de “conhecimento” a con‑
dição de característica imprescindível na definição de consciência 
ainda pareceria um contrassenso eximir de organismos que não se 
comportam verbalmente algum tipo de consciência. ora, skinner 
(1974) apresenta dois tipos de conhecimento: o conhecimento 
“des critivo” (descrição das contingências) e o conhecimento por 
“contato” (sensibilidade às contingências) (seção 2.6). Um orga‑

11. na verdade, há pesquisas experimentais que parecem fundamentar todas essas 
possibilidades (e.g., lubinski & thompson, 1987, 1993).
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nismo que não se comporta verbalmente, mas que responde discri‑
minativamente ao seu próprio comportamento, “conhece” a si 
mesmo no sentido de ser sensível às contingências relacionadas ao 
controle discriminativo em que seu próprio comportamento atua 
como ocasião para a ocorrência de respostas. o único fator ausente 
seria, então, o comportamento verbal, que possibilitaria o conhe‑
cimento “descritivo” estabelecido por meio da interação com a  
comunidade verbal, ou seja, com os “outros” indicados pela etimo‑
logia da palavra “consciência”.

talvez atribuir ou não consciência a organismos que não se 
comportam verbalmente seja apenas uma questão de princípio. Por 
definição, para o behaviorismo radical, a “consciência” é um tipo de 
conhecimento inerente ao comportamento verbal. Por outro lado,  
é difícil sustentar definições a priori no behaviorismo radical, já 
que a filosofia da ciência proposta por skinner, além de prezar pelo 
empiricismo, sustenta que o estabelecimento de uma teoria do 
comportamento, assim como dos conceitos que a constituem, deve 
ocorrer tendo em vista os dados experimentais (seção 2.2). em de‑
corrência dessas observações, talvez seja justificável admitir que 
haja um tipo de consciência não verbal.12

a consciência não verbal seria caracterizada pelo responder 
discriminativamente ao próprio comportamento e pelo conheci‑
mento por “contato” com as contingências relacionadas a esse tipo 
de controle discriminativo. o organismo consciente possuiria co‑
nhecimento de si mesmo no sentido de ser capaz de responder  
discriminativamente a aspectos do próprio comportamento, seja 
por meio de estimulação proprioceptiva, interoceptiva ou extero‑
ceptiva. as seguintes passagens de skinner sugerem uma tese se‑
melhante: 

12. skinner não apresentou um novo termo para indicar esse outro tipo de cons‑
ciência. o autor apenas fala de um “sentido diferente” dado ao termo. todavia, 
para evitar desentendimentos, nesta seção o termo “consciência verbal” será 
utilizado para indicar o tipo verbal e o termo “consciência não verbal” para 
indicar o tipo não verbal. Quando a referência for aos dois tipos, será utilizado 
apenas o termo “consciência”.
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no sentido em que dizemos que uma pessoa é consciente da‑
quilo que a cerca, ela [também] é consciente dos estados ou 
eventos de seu corpo; ela está sob controle deles enquanto es‑
tímulos. Um boxeador que tenha sido “posto inconsciente” não 
está respondendo aos estímulos atuais quer dentro, quer fora  
de sua pele. [...] longe de ignorar a consciência nesse sentido,  
uma ciência do comportamento desenvolveu novas maneiras de 
estudá ‑la. [...] Uma pessoa torna ‑se consciente em um sentido 
diferente quando uma comunidade verbal arranja contingências 
sobre as quais ela não apenas vê um objeto, mas também vê que 
está vendo um objeto. (skinner, 1974, p.219 ‑220)

acredito que todas as espécies não humanas são conscientes [...] 
tal como são todos os humanos previamente à aquisição do com‑
portamento verbal. elas veem, ouvem, sentem, e assim por 
diante, mas não observam o que estão fazendo. [...] uma comu‑
nidade verbal [...] fornece as contingências para o comporta‑
mento autodescritivo que é o coração de um tipo diferente de 
consciência [awareness] ou consciência [consciousness]. (skinner, 
1988, p.306)

em síntese, há a “consciência não verbal”, que consiste em res‑
ponder discriminativamente ao próprio comportamento, e há a 
“consciência verbal”, que consiste em responder discriminativa‑
mente de maneira verbal ao próprio comportamento. no primeiro 
caso, skinner fala do boxeador que, por estar “inconsciente”, não é 
sensível às estimulações, sejam elas exteroceptivas, proprioceptivas 
ou interoceptivas, o que significa que ele não as conhece (conheci‑
mento por “contato”). no segundo caso, skinner fala da percepção 
(seção 3.3), especificamente da questão do “ver que está vendo”. 
trata ‑se do responder discriminativamente às respostas percep‑
tivas (conhecimento “descritivo”). Por exemplo, ao ver uma “bola 
vermelha” e relatar que está vendo uma “bola vermelha”, um su‑
jeito não está propriamente descrevendo o estímulo “bola ver‑
melha” em si, mas sim a resposta visual que o estímulo “bola 
vermelha” ocasionou (seção 3.3).
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Dar ‑se ‑á continuidade ao problema da consciência a seguir 
(seção 3.5). Por ora, é útil finalizar a presente seção com a apresen‑
tação do Quadro 3.3, que sintetiza os aspectos da definição beha‑
viorista radical de consciência.13

Quadro 3.3

Perguntas
o que  
se conhece

conhecimento controle

consciência 
verbal

“Quem é 
você?”

Pessoa 
(repertório 
comportamental)

Descritivo verbal

“Por que você 
está fazendo 
isso?”

função Descritivo verbal

“o que você 
está fazendo?”

topografia Descritivo verbal

“o que você 
está 
sentindo?”

eventos privados 
(estimulações 
privadas)

Descritivo verbal

consciência 
não verbal

—
estímulos 
interoceptivos

Por contato não verbal

—
estímulos 
proprioceptivos

Por contato não verbal

—
estímulos 
exteroceptivos

Por contato não verbal

13. É possível encontrar discussões sobre o problema da consciência no behavio‑
rismo nos textos de Baars (2003); carvalho neto (1999); De rose (1982); ma‑
chado (1997); natsoulas (1978, 1983, 1986) e tourinho (1995).
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3.5 experiência

na seção 3.4 foi apresentada a definição behaviorista radical de 
consciência, segundo a qual um sujeito seria consciente no sentido 
de responder discriminativamente ao seu próprio comportamento. 
as respostas discriminativas podem ser verbais, resultando, assim, 
no conhecimento “descritivo” e na concepção de “consciência 
verbal” tal como comumente apresentada por skinner (e.g., 
1945/1961g, 1954, 1953/1965, 1957, 1969b, 1971, 1974, 1988). 
no entanto, as respostas discriminativas também podem ser não 
verbais, o que resulta no conhecimento por “contato” e na con‑
cepção de “consciência não verbal”. Porém, há na filosofia da 
mente um outro sentido dado ao termo “consciência”: consciência 
como experiência subjetiva. normalmente, a consciência que indica 
“ciência” ou “ter conhecimento...” é classificada como consciência 
descritiva (“awareness”) enquanto a experiência subjetiva é deno‑
minada como consciência fenomênica (“consciousness”) (chalmers, 
1995, 1996). o intuito desta seção é tratar da consciência fenomê‑
nica e, para tanto, é preciso delimitar quais as ideias centrais por 
trás do conceito.

Para chalmers (1995, 1996), o problema da consciência feno‑
mênica é o problema da experiência. assim, a consciência não é 
uma coisa e a experiência outra: trata ‑se do mesmo fenômeno. isso 
significa, por exemplo, que ter uma experiência de “dor” é em si  
ter uma experiência consciente. torna ‑se, então, redundante falar 
de “experiência consciente”, pois estamos nos referindo a apenas 
um fenômeno, a experiência, que também é, em si, consciência. 
sendo assim, daqui em diante será utilizado apenas o termo “ex‑
periência”.

De acordo com o que foi apresentado na subseção 1.1.5, um or‑
ganismo possui experiência se é cabível perguntar como é ser tal 
organismo, e, nesse contexto, “ser” é o termo‑chave que caracteriza 
o aspecto subjetivo da experiência. nagel (1974) afirma que nunca 
saberemos como é ser um morcego porque nunca seremos capazes 
de adotar o ponto de vista de um morcego. o mesmo vale para 
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outros sujeitos: talvez possamos imaginar ou conceber como é ser 
outro sujeito, porém, mesmo assim, nunca poderemos saber como 
é adotar o ponto de vista desse sujeito. Para nagel (1965, 1974, 
1986/2004, 1998), ter um ponto de vista significa possuir uma 
existência particular, intransferível a qualquer outro sujeito e in‑
capturável por uma análise objetiva. assim, é o ponto de vista que 
concede ao organismo a sua subjetividade.

no âmbito behaviorista radical, por sua vez, a consciência é ca‑
racterizada pelo responder discriminativamente ao próprio com‑
portamento, seja de maneira verbal (consciência verbal) ou de 
maneira não verbal (consciência não verbal). entretanto, a con‑
cepção de experiência traz à tona outros aspectos definidores: o 
ponto de vista e a subjetividade. Possuir experiências não é neces‑
sariamente responder discriminativamente ao próprio comporta‑
mento, embora possa incluir essa forma de controle discriminativo. 
a concepção de experiência é mais abrangente do que a de cons‑
ciência, pois parece sugerir que o comportamento, em seu sentido 
mais geral, seria um processo “consciente”. De que forma, então, 
seria possível definir a experiência a partir da óptica behaviorista 
radical?

seguindo a estratégia de nagel (subseção 1.1.5), numa primeira 
aproximação é plausível sustentar que a experiência seria a relação 
entre estímulos e respostas do ponto de vista do organismo que se  
comporta. o “ponto de vista” nessa definição não pressupõe que o 
organismo esteja consciente do seu próprio comportamento, no 
sentido descritivo do termo, e, assim, o descreve a partir de um 
ponto de vista privilegiado, já que, afinal, é o seu comportamento 
que está em foco. tampouco é pressuposto que o organismo res‑
ponda discriminativamente ao seu próprio comportamento de ma‑
neira não verbal, isto é, que ele possua consciência não verbal. a 
questão do ponto de vista em primeira pessoa não tem contornos 
epistemológicos, pois não se trata do conhecimento que o sujeito 
possa ter de si mesmo. Pelo contrário, o “ponto de vista” da defi‑
nição aponta para o fato de que as relações comportamentais são 
sempre as relações de um organismo. em poucas palavras, o orga‑
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nismo tem um ponto de vista no sentido de ser ele, e não outro, o 
organismo que se comporta. Desse fato decorre o caráter subjetivo 
da experiência, que agora indica apenas a condição bastante evi‑
dente de que é um organismo único que se comporta.

o que mais o behaviorismo radical poderia dizer sobre o caráter 
subjetivo da experiência? De início, que o comportamento é subje‑
tivo porque é inerente ao sujeito que se comporta. nunca pode‑
remos saber como é ser um morcego pelo simples fato de que não 
somos morcegos. e mais, nunca poderemos saber como é ser exata‑
mente outro sujeito porque não somos esse sujeito. De forma mais 
exata, o problema é que nunca seremos outro sujeito a não ser nós 
mesmos, e esse fato confere certa irredutibilidade do comporta‑
mento, enquanto experiência, a uma análise puramente objetiva. 
Por mais que se estude exaustivamente o comportamento, todo  
o conhecimento produzido nunca será o bastante para quebrar a 
barreira do ponto de vista em primeira pessoa do organismo que  
se comporta. Portanto, o que sustenta o argumento da subjetivi‑
dade é a ideia de que cada sujeito é único e que, por isso, também 
possui um ponto de vista único. essa singularidade, por sua vez, 
impede qualquer tipo de redução do comportamento, enquanto ex‑
periência, a um ponto de vista objetivo em terceira pessoa. nesse 
momento é pertinente apresentar alguns trechos em que skinner 
assegura a unicidade do sujeito:

o sistema complexo denominado organismo possui uma his‑
tória complicada e em grande medida desconhecida, o que o dota 
de certa individualidade. Dois organismos não embarcam em 
um experimento precisamente sob as mesmas condições, nem 
são afetados da mesma maneira pelas contingências do espaço 
experimental. (skinner, 1963b, p.508)

Uma pessoa não é um agente iniciador; é um lócus, um ponto em 
que múltiplas condições genéticas e ambientais se reúnem num 
efeito conjunto. enquanto tal, ela permanece indiscutivelmente 
única. ninguém mais (a menos que ela tenha um gêmeo idên‑
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tico) tem a sua dotação genética e, sem exceção, ninguém mais 
tem a sua história pessoal. (skinner, 1974, p.168)

skinner (1964/1972c, p.57) também afirma que “como um pro‑
duto de um conjunto de variáveis genéticas e ambientais, o homem 
é asseguradamente único”. É bastante claro que, para skinner, cada 
organismo é único e esse fato justifica a atribuição do caráter subje‑
tivo ao comportamento enquanto experiência. Por conseguinte, é 
possível concluir que a subjetividade, tal como definida aqui, não  
é negada pelo behaviorismo radical. mas novamente, assim como 
ocorreu na interpretação dos outros conceitos ou processos “men‑
tais”, não há nada de mental na experiência ou na subjetividade.

em resumo, a “experiência” é o comportamento sob o ponto de 
vista do organismo que se comporta, o que significa que o compor‑
tamento é sempre o comportamento de um organismo. Já a “subje‑
tividade” consiste no fato de que cada organismo é único e que, por 
isso, também possui um ponto de vista particular, pois sua própria 
existência é particular. consequentemente, nunca poderemos saber 
como é ser esse organismo (adquirir o seu ponto de vista), porque 
estamos presos à nossa própria existência, isto é, ao nosso próprio 
ponto de vista, e essa incapacidade confere certa irredutibilidade do 
comportamento enquanto experiência a uma análise objetiva.

no entanto, talvez seja pertinente questionar até que ponto é 
interessante manter os termos utilizados pela filosofia da mente no 
que concerne ao problema da experiência. em vez de dizer que há 
um caráter subjetivo da experiência, conferido pelo ponto de vista 
particular em primeira pessoa que o organismo possui, poderíamos 
apenas dizer que o comportamento é resultado de uma confluência 
de variáveis filogenéticas e ontogenéticas e que os organismos, en‑
quanto seres que se comportam, são seres únicos. Já a divisão entre 
consciência e experiência apenas aponta para o fato de que res‑
ponder discriminativamente perante o próprio comportamento – 
isto é, ter consciência – não é condição para a existência dos aspectos 
do comportamento que atuam como estímulo discriminativo. Pelo 
contrário, antes de estar consciente é preciso que exista algo do que 
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se possa estar consciente, e como esse “algo” é o próprio comporta‑
mento, então, antes de ser consciente é preciso se comportar. Dessa 
forma, há duas condições para a consciência verbal ou não verbal: 
(1) se comportar; e (2) responder discriminativamente ao próprio 
comportamento. organismos que não possuem consciência são os 
que não cumprem a segunda condição, o que não significa que eles 
não se comportem, ou seja, que não possuam experiências.


