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4
behAviorismo rAdicAl 

e As teoriAs dA mente

as teorias da mente são constituídas por um conjunto de teses 
que as tornam únicas. o objetivo deste capítulo é apresentar al‑
gumas dessas teses responsáveis pela caracterização das teorias da 
mente para, em seguida, analisá ‑las pela óptica behaviorista ra‑
dical. esse exercício é bastante útil porque possibilita o contato di‑
reto entre o behaviorismo radical e os problemas relevantes da 
filosofia da mente, colocando ‑o, assim, no centro dessa vertente fi‑
losófica.

4.1 behaviorismo radical  
não é behaviorismo filosófico

Diversos autores da filosofia da mente situam skinner como 
partidário do behaviorismo filosófico (e.g., armstrong, 1968; 
churchland, 1988/2004; Kim, 1996; searle, 2004). o objetivo 
desta seção é mostrar que as principais teses constituintes do beha‑
viorismo filosófico citadas na subseção 1.1.2 encontram alterna‑
tivas incompatíveis no behaviorismo radical. Para tanto, serão 
trazidas à tona as diferenças entre a teoria do significado verifica‑
cionista do behaviorismo lógico e a forma como o behaviorismo 
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radical lida com o problema do significado; será analisada a incom‑
patibilidade entre a definição de comportamento sustentada pelo 
behaviorismo radical e pelo behaviorismo lógico; e, por fim, será 
avaliado o papel da linguagem disposicional na teoria behaviorista 
radical do comportamento.

em síntese, o behaviorismo lógico sustenta que o significado de 
uma sentença é dado pelas suas condições de verificação. essas 
condições, por sua vez, seriam os comportamentos físicos observá‑
veis dos sujeitos. Dessa forma, um termo psicológico só teria sen‑
tido se fosse passível de tradução para termos comportamentais 
publicamente observáveis ou para termos disposicionais que in‑
dicam a tendência ou a propensão de que certos comportamentos 
publicamente observáveis possam ocorrer se certas condições 
forem satisfeitas (subseção 1.1.2). a conclusão imediata que se 
pode extrair dessas condições é que qualquer linguagem significa‑
tiva deve ser puramente objetiva. não haveria espaço para termos 
relacionados a eventos que não fossem observáveis por mais de 
uma pessoa. o behaviorismo radical, contudo, de maneira alguma 
excluiu a análise dos eventos privados de sua proposta de ciência 
(skinner, 1945/1961g, 1953/1965, 1957, 1963a, 1967, 1971, 
1972b, 1974, 1987a). talvez essa seja uma das principais caracte‑
rísticas do behaviorismo radical, cuja radicalidade estaria em não 
deixar nenhum fenômeno comportamental, mesmo que observável 
apenas ao sujeito que se comporta, fora do âmbito de análise.

É justamente por isso que skinner (1945/1961g, 1953/1965, 
1963a, 1967, 1974, 1987a) contrapõe o behaviorismo radical ao 
behaviorismo metodológico.1 nas palavras do autor (1987a, p.490): 
“Behavioristas metodológicos, tal como os positivistas lógicos, ar‑
gumentam que a ciência deve se limitar aos eventos que podem ser 

1. talvez seja razoável sustentar que o behaviorismo metodológico seja a contra‑
parte científica do positivismo lógico na psicologia. entretanto, o que importa é 
que o behaviorismo metodológico adota a mesma teoria do significado do beha‑
viorismo lógico. assim, as críticas que skinner dirige ao behaviorismo metodo‑
lógico sobre o tema também podem ter como alvo o behaviorismo lógico.
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observados por duas ou mais pessoas; verdade deve ser verdade por 
consenso”. em outro texto, skinner (1967, p.325) afirma que o  
“fisicalismo do positivismo lógico nunca foi bom behaviorismo” e 
conclui dizendo que em uma “ciência do comportamento adequada 
nada que determine a conduta deve ser deixado de lado, não impor‑
tando o quão difícil possa ser o acesso”. o “fisicalismo” ao qual 
skinner se refere não é especificamente a tese monista sobre a subs‑
tância da qual o mundo é feito (embora possa incluí ‑la), mas sim a 
ideia positivista lógica de que as condições de verificação dos 
termos psicológicos devem ser comportamentos físicos e observá‑
veis publicamente (skinner, 1979).

Diferentemente do behaviorismo lógico, o behaviorismo radical 
sustenta que os significados das sentenças são as contingências que 
estabelecem suas condições de controle (skinner, 1945/1961g, 
1957). especificamente, “o significado não é uma propriedade do 
comportamento enquanto tal, mas sim das condições sob as quais o 
comportamento ocorre” (skinner, 1957, p.13 ‑4). consequências 
importantes decorrem da teoria behaviorista radical do significado. 
em primeiro lugar, o significado de um termo psicológico não es‑
taria nas condições de verificação – isto é, nos comportamentos fí‑
sicos publicamente observáveis –, mas sim nas contingências que 
controlam a classe operante verbal da qual ele faz parte. especifica‑
mente sobre os termos psicológicos, skinner (1945/1961g, p.274 ‑5) 
afirma:

o que queremos saber no caso de muitos conceitos psicológicos 
tradicionais são, primeiramente, as condições de estimulação es‑
pecíficas sob as quais eles são emitidos (o que corresponde a 
“achar os referentes”) e, em segundo lugar (e essa é uma questão 
sistemática muito mais importante), por que cada resposta é 
controlada por suas condições correspondentes.

em segundo lugar – sendo essa a consequência mais importante 
decorrente da teoria behaviorista radical do significado –, não im‑
porta se as contingências relacionadas aos termos psicológicos en‑
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volvam eventos privados, pois o que caracteriza o significado não 
seria o acesso, mas sim as próprias contingências. skinner (1963a, 
p.953) defende sua posição dizendo que a “ciência frequentemente 
fala sobre coisas que não podem ser vistas ou medidas”. como re‑
sultado, o behaviorismo radical pode “considerar os eventos pri‑
vados (talvez por inferência, mas, não obstante, significativamente)” 
(skinner, 1945/1961g, p.285, itálico adicionado).

essas diferenças entre a teoria do significado do behaviorismo 
lógico e a teoria do significado do behaviorismo radical são impor‑
tantes porque possibilitaram ao segundo conservar os eventos pri‑
vados enquanto tais, em vez de partir para a busca de traduções  
em linguagem puramente objetiva cujos referentes seriam apenas 
eventos observáveis. skinner não precisaria, assim, eliminar ou ig‑
norar os eventos privados como objeto legítimo de estudo cientí‑
fico. e mais, as condições de controle que dão sentido aos termos 
referentes aos eventos privados são todas públicas. afinal, o sujeito 
só conhece o seu próprio mundo privado graças às contingências 
estabelecidas pela comunidade verbal (seções 2.6 e 3.4). esse ponto 
é importante porque mostra que, embora não se tenha acesso aos 
eventos privados, as contingências que dão significado aos relatos 
desses eventos são, em princípio, acessíveis publicamente, o que 
mantém o behaviorismo radical como uma filosofia da ciência em‑
pírica (seção 2.2).

além das divergências entre a teoria behaviorista radical e a 
teoria behaviorista lógica do significado, uma diferença importante 
entre esses tipos de behaviorismo está na própria definição de com‑
portamento. Para o behaviorismo lógico, o comportamento seria 
nada mais que respostas físicas e públicas dos organismos. reto‑
memos a definição de Kim (1996, p.28) já citada na subseção 1.1.2: 
“qualquer coisa que as pessoas ou os organismos, ou até mesmo os 
sistemas mecânicos, fazem e que são observáveis publicamente”. 
essa definição prioriza basicamente a topografia e o caráter público 
do comportamento, isto é, as suas propriedades físicas. a definição 
behaviorista radical, por sua vez, é essencialmente relacional. o 
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comportamento é definido como a relação entre o ambiente e as 
ações de um organismo (seção 2.1). nesse contexto, o ambiente é 
qualquer evento que afete o organismo, podendo ser tanto estí‑
mulos eliciadores ou discriminativos quanto eventos consequentes, 
e a ação é caracterizada pela sua relação funcional com o ambiente e 
não pela sua propriedade física. Por não ser condicionada às pro‑
priedades físicas que constituem os estímulos e as respostas e às 
suas eventuais características, tais como a observabilidade, a defi‑
nição relacional de comportamento proposta pelo behaviorismo 
radical não guarda nenhuma semelhança com a definição behavio‑
rista lógica.

antes de partir para a próxima seção há ainda uma questão que 
merece ser discutida: o papel da linguagem disposicional no beha‑
viorismo radical. a análise disposicional é a principal ferramenta 
de ryle (1949) em sua “desconstrução” da mente cartesiana. sobre 
ryle, diz skinner (1988, p.199 ‑200): “concordo com ryle em que 
nós estamos usualmente falando sobre comportamento quando fa‑
lamos sobre conhecimento, crenças, pensamento, desejo e intenção 
(eu não seria muito behaviorista se não concordasse!)”. todavia, 
para ryle (1949), esses termos são analisados como disposições. 
sendo assim, a questão que se coloca é a seguinte: qual a relação 
entre disposição e comportamento?

Dado que para o behaviorismo radical os fenômenos costumei‑
ramente classificados como “mentais” não passam de relações 
com portamentais (seção 3.1), o que significa dizer que a mente  
é comportamento; e dado que, para ryle (1949), o vocabulário 
mental em grande parte se refere às habilidades e inclinações para 
fazer certas coisas, isto é, às disposições para se comportar de uma 
dada forma (subseção 1.1.2), então é pertinente questionar o lugar 
que as disposições ocupariam no arcabouço conceitual do behavio‑
rismo radical. Primeiramente, poderíamos dizer que disposição  
é sinônimo de comportamento. afinal, se para skinner a mente é 
comportamento, e para ryle a mente é disposição, então é uma  
hipótese legítima que disposição e comportamento sejam termos 
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correlatos. outra hipótese seria sustentar que o vocabulário dispo‑
sicional serviria apenas para descrever o comportamento. Quando 
do âmbito de análise, do ponto de vista do cientista, o fluxo com‑
portamental é pressuposto e inobservável (seção 2.1). É possível 
observar apenas respostas únicas evanescentes – apenas “pedaços” 
do fluxo. o cientista, então, “quebra” o fluxo para analisar o  
comportamento, desenvolvendo, no processo, construtos teórico‑
‑ana lí ticos – por exemplo, os conceitos de respondente, operante, 
classes, etc. – que possibilitam à análise avançar para a construção 
de uma teoria do comportamento. o cientista também não ob‑
serva as classes comportamentais, e essas não são, em si, compor‑
tamentos: as classes são ferramentas que auxiliam na análise. 
talvez o vo ca bulário disposicional possa entrar nesse âmbito, ou 
seja, também como um construto teórico ‑analítico que auxilia na 
descrição do comportamento. se assim for, disposição não seria sinô‑
nimo de comportamento, mas no máximo uma maneira de falar 
sobre o comportamento.

É possível encontrar dados que contribuem para essa segunda 
hipótese na própria obra de skinner: “Quando o homem na rua  
diz que alguém está com medo, ou irritado, ou amando, geralmente 
ele está falando sobre predisposições para agir de certas maneiras” 
(skinner, 1953/1965, p.162); e “Uma disposição para se compor‑
tar não é uma variável interveniente; ela é a probabilidade de se 
comportar” (skinner, 1988, p.360). assim, termos disposicionais 
servem como sinalizadores da probabilidade de ocorrência de res‑
postas pertencentes a uma dada classe. Quando dizemos que o su‑
jeito S está “bravo” sinalizamos que a probabilidade de que ele 
grite com ou machuque alguém é alta. “Bravo” seria, então, um 
termo disposicional, assim como “inteligente” (exemplo de ryle 
visto na subseção 1.1.2). É importante ressaltar, porém, que os  
termos disposicionais não servem como explicação do comporta‑
mento. não podemos dizer que o sujeito S bateu em alguém porque 
ele estava “bravo”. Uma propriedade disposicional, de acordo com 
ryle (1949), indica apenas a propensão para agir de uma dada ma‑
neira se certas condições forem satisfeitas. o termo “bravo” refere‑
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‑se à disposição do sujeito S de gritar ou machucar alguém (isto é, à 
alta probabilidade de que ele faça certas coisas em certas ocasiões), 
mas o ato de violência só é explicado quando analisado funcional‑
mente em relação às suas condições antecedentes e consequentes.

talvez seja por isso que o vocabulário disposicional não apareça 
com frequência na teoria behaviorista radical do comportamento – 
por ser constituído por termos que apenas denotam probabilidades 
que, por si, não auxiliam na explicação do comportamento.2 em 
nenhum momento da interpretação behaviorista radical da mente 
(seção 3.1), por exemplo, foi preciso utilizar o vocabulário disposi‑
cional. em adição, há o risco de os termos disposicionais serem in‑
terpretados como explicações internas do comportamento: o termo 
“braveza” pode ser usado para indicar uma condição mental ou fi‑
siológica inerente ao sujeito S e que é, por sua vez, responsável 
pelos seus atos de violência. skinner (1969b, p.24) resume clara‑
mente sua posição sobre o vocabulário disposicional na seguinte 
passagem:

Prática similar pode sobreviver por muito tempo na ciência física 
sem ser ridicularizada. ainda é provável que digamos que um 
metal pode ser forjado porque é maleável ou porque possui a 
propriedade de ser maleável. não obstante, newton estava 
ciente do perigo: “Dizer que todas as espécies de coisas são do‑
tadas de qualidades ocultas específicas pelas quais elas agem e 
produzem efeitos manifestos é o mesmo que dizer nada”. o erro 
é tomar a qualidade oculta seriamente. não há prejuízo em dizer 
que um objeto flutua ou afunda por causa de sua gravidade es‑
pecífica, desde que reconheçamos que o termo simplesmente se 
refere a certas relações. não há prejuízo em dizer que um es‑
tudante adquire notas altas por causa da sua inteligência ou que 
toca bem o piano por causa de sua habilidade musical, ou  
que um político aceita suborno por causa de sua cobiça ou que 
concorre ao gabinete por causa de sua ambição, desde que reco‑

2. moore (1995, 2001) sustenta posição semelhante sobre o papel do vocabulário 
disposicional na teoria do comportamento behaviorista radical.
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nheçamos que estamos “explicando” uma instância do compor‑
tamento simplesmente pelo apontamento de outras instâncias, 
que presumivelmente remontam às mesmas, embora não identi‑
ficadas, variáveis. 

em síntese, o vocabulário disposicional não explica o compor‑
tamento, pois não indica as variáveis das quais ele é função: dizer 
que o sujeito S agiu da forma que agiu porque estava “bravo” é o 
mesmo que dizer nada. na melhor das hipóteses, os termos dis‑
posicionais servem apenas como sinalizadores de probabilidades 
de ocorrência de respostas. além disso, há o perigo apontado por 
newton e ressaltado por skinner: os termos disposicionais podem 
sugerir qualidades ocultas responsáveis pelo comportamento, o que 
é um problema tanto para a física quanto para a ciência do compor‑
tamento.3 É possível sugerir, portanto, que o behaviorismo radical 
não precisa do vocabulário disposicional e que até pode ser consi‑
derado mais “seguro” sem ele, já que assim seus potenciais pro‑
blemas são evitados.

4.2 conhecimento privilegiado e substância

há duas características do dualismo cartesiano que merecem 
uma análise cuidadosa. a primeira é o argumento do “conheci‑
mento privilegiado”, segundo o qual teríamos conhecimento con‑
tínuo, direto, não inferencial e incorrigível sobre a nossa própria 
mente. a segunda é a defesa da existência de duas substâncias dis‑
tintas – a mental e a física – a partir do argumento do conhecimento 
privilegiado. afinal, vimos na subseção dedicada à teoria de Des‑
cartes que o argumento do conhecimento privilegiado é essencial 
para a tese dualista (subseção 1.1.1). no behaviorismo radical, por 
sua vez, essas duas características transfiguram ‑se no problema do 

3. É importante ressaltar que ryle (1949) não defendia que os termos disposicio‑
nais indicassem qualidades ocultas ou propriedades internas (subseção 1.1.2).
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conhecimento a respeito dos eventos privados e na diferença cate‑
gorial entre privacidade e substância.4

na seção 2.6 foi sustentado que a privacidade não pode ser defi‑
nida pela localização do estímulo, pois sua característica demarca‑
tória é essencialmente a forma pela qual entramos em contato com  
o mundo privado. skinner (1953/1965, 1972b, 1974) apresenta 
três vias pelas quais entramos em contato com o ambiente: pelo sis‑
tema nervoso exteroceptivo, pelo sistema nervoso interoceptivo e 
pelo sistema nervoso proprioceptivo. agora, suponha ‑se, como 
exemplo, que o sujeito S esteja com “dor de dente”. a “dor” seria 
um evento privado, pois a forma como o sujeito S entra em contato 
com o estímulo “doloroso” é diferente da forma como um dentista 
entraria em contato com o mesmo estímulo. o Quadro 4.1 ilustra a 
situação:

Quadro 4.1

sujeito S
estímulo “doloroso” 
(se)

resposta de sentir
(re)

resposta descritiva: 
descrição de re
(rvs)

Dentista
estímulo “doloroso” 
(sd)

classe operante
(c ‑o)

Descrição de sd e  
cs ‑rs (rvd)

nesse caso, um estímulo “doloroso” (se) afeta o sujeito S (re) 
que, então, descreve os efeitos da estimulação: diz, por exemplo, que 
está com “dor de dente” (rvs). o estímulo “doloroso” é, portanto, 
um dente inflamado. Para tratar desse problema, o sujeito S vai  
ao dentista, e este, por sua vez, perante o estímulo “doloroso” (sd), 
executa vários procedimentos relacionados ao tratamento dentário 
(c ‑o). ao terminar o trabalho, o dentista descreve o seu compor‑
tamento para o sujeito S: afirma, por exemplo, que notou que ele 

4. esta seção focará, principalmente, o conhecimento “descritivo” relacionado à 
consciência verbal (seção 3.4).
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estava com um dente inflamado (sd) e que nessas situações a coisa 
certa a fazer era executar certos procedimentos (c ‑o) e conclui di‑
zendo que foi exatamente isso o que ele acabou de fazer. o que faz 
com que uma situação seja diferente da outra? Primeiramente, o 
sujeito S responde de maneira interoceptiva e proprioceptiva ao 
dente inflamado. É apenas nessa relação que o estímulo é realmente 
“doloroso”. o dente inflamado só é um estímulo “doloroso” na 
exata medida em que há uma resposta de senti ‑lo (re). É por isso 
que a “dor” não está nem no dente inflamado, nem na resposta  
a esse estímulo. a “dor” está na relação entre o estímulo “doloroso” 
e a resposta de sentir do sujeito, e essa relação, que foi tratada na 
seção 3.3 pelo nome de “sensação”, é essencialmente privada. o 
dentista, por outro lado, entra em contato com o dente inflamado de 
maneira exteroceptiva, o que significa que o estímulo “dente in‑
flamado” também elicia uma resposta visual específica do dentista 
– trata ‑se de um caso de visão respondente incondicionada (seção 
3.3). todavia, ao “ver que está vendo”, ou seja, ao responder dis‑
criminativamente perante os efeitos da estimulação visual, o den‑
tista conclui, graças também aos anos de estudos odontológicos, 
que está perante um dente inflamado (sd) e essa situação estabe‑
lece as condições para que classes operantes relacionadas ao tra‑
tamento do dente inflamado ocorram (c ‑o). o estímulo visual 
“dente inflamado” não é “doloroso” para o dentista porque o con‑
tato ocorre basicamente através do seu sistema nervoso extero‑
ceptivo. Dizemos, então, que há tanto uma condição privada e 
inacessível a terceiros na relação entre o estímulo “doloroso” (se)  
e a resposta de senti ‑lo (re) quanto uma relação pública entre es‑
tímulo visual “dente inflamado” e as possíveis classes operantes 
nas quais esse estímulo visual pode atuar estabelecendo condições 
discrimi nativas (no caso do exemplo, focamos classes operantes de 
um dentista). há dois pontos importantes que devem ser desta‑
cados: (1) em ambos os casos o estímulo é substancialmente o mesmo, 
isto é, trata ‑se do mesmo dente inflamado caracterizado por pro‑
priedades fisiológicas específicas (skinner, 1945/1961g, 1963a, 
1969b, 1972b, 1974, 1975); e (2) a única diferença está na forma 
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pela qual se entra em contato com o estímulo “dente inflamado” 
(skinner, 1945/1961g, 1953/1965, 1954, 1963a, 1971, 1974). assim 
conclui skinner (1963a, p.952):

o fato da privacidade não pode, evidentemente, ser questio‑
nado. cada pessoa está em contato especial com uma pequena 
parte do universo fechada no interior de sua pele. [...] ainda que 
em algum sentido duas pessoas possam dizer estar vendo a 
mesma luz ou ouvindo o mesmo som, elas não podem sentir a 
mesma distensão do canal biliar ou a mesma ferida muscular. 
(Quando a privacidade é invadida por instrumentos científicos, 
a forma de estimulação se modifica; as escalas estudadas pelo 
cientista não são os eventos privados em si.)

tendo esclarecido que há na privacidade uma diferença de na‑
tureza relacional, em vez de substancial, o próximo passo é tratar do 
problema do conhecimento dos eventos privados, que é o correlato 
behaviorista radical do argumento cartesiano do conhecimento pri‑
vilegiado. a pergunta que se coloca é a seguinte: assumindo que a 
privacidade é caracterizada por uma relação em primeira pessoa, 
isto é, por uma relação que só é experienciada enquanto tal pelo su‑
jeito que a possui, esse sujeito teria, então, conhecimento contínuo, 
direto, não inferencial e incorrigível sobre os eventos privados?  
De acordo com o que foi visto na seção 2.6, para o behaviorismo ra‑
dical, conhecer significa ser sensível às contingências. Um sujeito 
conhece algo se esse algo servir de estímulo discriminativo para al‑
guma classe operante do seu repertório comportamental. em poucas 
palavras, o conhecimento é uma relação de controle do ambiente 
sobre o comportamento de um sujeito. constatou ‑se também que 
o conhecimento dos eventos privados envolve o comportamento 
verbal de tacto (seção 2.6). Por estar relacionado com o comporta‑
mento verbal de tacto, o controle responsável pelo conhecimento 
que o sujeito tem sobre os eventos privados é exercido fundamen‑
talmente pela comunidade verbal em que ele está inserido. en‑
tretanto, a comunidade verbal não tem acesso aos eventos privados 
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– afinal, são eventos privados –, o que significa que o controle só é 
possível por conta de eventos públicos que acompanham os eventos 
privados, mas que, ao contrário destes, são acessíveis à comunidade 
verbal. ainda na seção 2.6 foram apresentadas quatro possíveis 
formas pelas quais a comunidade verbal passaria a exercer controle 
sobre o sujeito no que concerne ao conhecimento sobre os eventos 
privados: associação de estímulos, efeitos colaterais, extensão me‑
tafórica do tacto e descrição do próprio comportamento. enfim, é 
possível resumir a situação da seguinte maneira: (1) o conheci‑
mento envolve uma relação de controle discriminativo do ambiente 
sobre as classes de resposta de um sujeito; (2) o conhecimento (ou 
consciência) que um sujeito tem dos eventos privados ocorre em 
função do controle da comunidade verbal sobre as classes de res‑
postas verbais de tacto; (3) mas a comunidade verbal não tem 
acesso aos eventos privados, o que significa que o controle deve 
ocorrer de outra forma; (4) assim, o controle exercido pela comuni‑
dade verbal sobre as classes verbais de relato dos eventos privados 
só é possível por conta de eventos públicos que acompanham os 
eventos privados, mas que não são os eventos privados propria‑
mente ditos. 

nesse contexto, para tratar da validade do argumento de que 
possuímos conhecimento contínuo, direto, não inferencial e incor‑
rigível sobre os eventos privados, antes é preciso avaliar o grau de 
controle que a comunidade verbal exerce sobre os sujeitos do  
conhecimento. É justamente nesse ponto que o behaviorismo ra‑
dical dá o seu primeiro passo rumo ao distanciamento do argu‑
mento do conhecimento privilegiado. ao discorrer sobre as formas 
pelas quais a comunidade verbal controla as respostas verbais de 
relatos dos eventos privados – o que significa, em outros termos, 
que a comunidade verbal é responsável pelo controle dos com‑
portamentos classificados como “conscientes” – skinner (1957, 
p.133 ‑4) conclui:

nenhuma delas garante a precisão de controle vista em respostas 
a estímulos externos manipuláveis. na [associação de estímulos], 
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a conexão entre estímulos públicos e privados não precisa ser in‑
variável, e as respostas colaterais [...] podem ser feitas a outros 
estímulos. [...] a extensão metafórica [do tacto] pode acompa‑
nhar propriedades inesperadas, e não há maneira pela qual o con‑
trole do estímulo possa ser fixado através dos processos auxiliares 
de abstração. se a estimulação privada que acompanha os com‑
portamentos macroscópicos e microscópicos na [descrição do 
próprio comportamento] é inalterada exceto em sua magnitude, 
nós podemos esperar grande validade, mas a prática é aplicável 
apenas quando o objeto descrito é o comportamento do falante. 
as contingências que estabelecem o comportamento verbal sob 
controle dos estímulos privados são, assim, defectivas.

a associação de estímulos ocorre quando os eventos privados são 
associados a eventos públicos contingentes. a comunidade verbal 
pode ensinar o sujeito S a dizer “isso dói” quando este machucar o 
joelho. o joelho machucado é um estímulo discriminativo público 
que sinaliza a possível ocorrência do evento privado relativo à sen‑
sação de “dor”. a comunidade verbal não tem acesso à “dor” do 
sujeito S, mas apenas ao joelho machucado. essa associação pode 
ser útil no controle que a comunidade verbal exerce sobre o sujeito 
S: em situações posteriores ele poderá discriminar eventos privados 
descrevendo ‑os como “dolorosos”. o problema é que não há uma 
relação invariável entre eventos públicos e eventos privados. É ple‑
namente possível que a comunidade verbal possa cometer erros no 
processo de controle ao ensinar o sujeito S a dizer “isso dói” quando 
os estímulos públicos que supostamente serviriam como sinaliza‑
dores não forem contingenciais a eventos privados “dolorosos”. Já 
no caso dos efeitos colaterais, a comunidade verbal fica sob controle 
de respostas públicas do sujeito. voltemos ao exemplo do sujeito S: 
o joelho machucado serve como estímulo discriminativo para o 
controle da comunidade verbal (é um caso de associação de estí‑
mulo), mas o sujeito S também chora, contrai a perna machucada e 
adquire uma expressão facial normalmente associada à ocorrência 
de eventos privados “dolorosos”. essas respostas são vistas como 
efeitos colaterais visíveis de eventos privados “dolorosos” e, por 
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isso, servem como estímulos discriminativos para o controle da co‑
munidade verbal sobre o relato do evento privado. todavia, como 
bem apontado na citação de skinner, respostas colaterais de topo‑
grafias semelhantes podem acompanhar os mais variados eventos 
privados.

a situação não melhora quando lidamos com a extensão metafó‑
rica do tacto. nesse processo, uma classe de respostas adquirida e 
mantida por conta de sua relação com uma classe de estímulos pú‑
blicos pode ser estendida a uma relação com estímulos privados 
que supostamente possuiriam propriedades semelhantes às dos es‑
tímulos públicos que antes foram essenciais para formar as condi‑
ções de controle da comunidade verbal. ao descrever o evento 
privado, o sujeito S, que machucou o joelho, afirma que é uma 
“dor aguda” e que está “ardendo”, mas esses termos antes se refe‑
riam a estímulos públicos. o termo “agudo” pode ser originário 
das referências a objetos pontiagudos que antes foram estímulos 
eliciadores de “dores agudas”: por exemplo, antes de machucar o 
joelho, o sujeito S havia se ferido com uma agulha, e a “dor” resul‑
tante foi caracterizada como “aguda”. todavia, a “dor” não é 
aguda, já que ser “agudo” é uma propriedade do objeto que eliciou 
a “dor”. o sujeito S pode, também, um dia ter sofrido queima‑
duras e a “dor” resultante foi caracterizada como “ardência”. mas 
“arder” significa estar em chamas ou pegando fogo, exatamente as 
características do estímulo que eliciou a “dor” relacionada anterior‑
mente às queimaduras. assim, pelo processo de extensão metafó‑
rica, o sujeito S utiliza esses termos que antes se referiam a eventos 
ou objetos públicos para descrever eventos privados. o problema é 
que não há limites para a extensão metafórica do tacto – qualquer 
tipo de relação metafórica pode ser estabelecido entre eventos pri‑
vados e eventos públicos. na seção dedicada ao comportamento 
verbal (seção 2.4), vimos que a abstração fornece uma maneira para 
limitar as extensões do tacto: reforçar somente classes operantes 
verbais em que as respostas fiquem apenas sob controle de proprie‑
dades específicas dos estímulos. mas esse processo, no entanto, é 
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inviável quando lidamos com eventos privados, pelo simples fato 
de que a comunidade verbal não tem acesso às propriedades especí‑
ficas dos eventos privados que podem coincidir com propriedades 
específicas de eventos públicos.

finalmente, há a descrição do próprio comportamento. a ideia 
central do processo é que a comunidade verbal nos ensina a des‑
crever o nosso próprio comportamento. ela faz isso quando o com‑
portamento é público. Porém, o sujeito que descreve o seu próprio 
comportamento tem contato diferenciado através dos sistemas ner‑
vosos proprioceptivo e interoceptivo e isso torna possível que ele 
passe a descrever o seu comportamento mesmo quando este for 
encoberto e, portanto, inacessível à comunidade verbal. o sujeito S, 
por exemplo, está resolvendo um problema matemático numa 
lousa e descreve o seu comportamento ao dizer “estou fazendo 
essas equações”. a comunidade verbal tem acesso às respostas ma‑
nifestas de resolução do problema e, a partir delas, reforça o com‑
portamento autodescritivo do sujeito. todavia, o sujeito S tem 
contato diferenciado, por vias proprioceptivas e interoceptivas, ao 
seu comportamento de “resolver o problema”. suponha ‑se, agora, 
que o sujeito S não emita mais respostas manifestas de resolver o 
problema, o que significa que a comunidade verbal não tem mais 
acesso ao seu comportamento. mesmo nesse caso, o sujeito S ainda 
pode descrever as respostas encobertas de “resolver o problema”. 
Para skinner (1957), essa forma de controle da comunidade verbal 
perante as descrições de eventos privados talvez seja a mais precisa, 
mas, em contrapartida, talvez seja também a mais limitada, pois 
ocorre apenas no âmbito do comportamento que, antes público e 
manifesto, passou a ser privado e encoberto. eventos que são es‑
sencialmente privados (como as “dores”) não passam por essas con‑
dições de controle.

em síntese, não há relações necessárias entre eventos privados e 
eventos públicos tanto na associação de estímulos quanto nos 
efeitos colaterais. a extensão metafórica do tacto abre um leque 
ilimitado de possíveis relações entre propriedades de eventos pri‑
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vados que seriam supostamente coincidentes a propriedades de 
eventos públicos e nem mesmo a abstração pode auxiliar na li‑
mitação das extensões, já que, para que isso fosse possível, seria 
condição necessária ter acesso às propriedades dos eventos pri‑
vados. Por fim, a descrição do próprio comportamento pode ser 
precisa, mas, por não abranger os eventos privados como um todo, 
também é limitada. Portanto, o sujeito que antes não conhecia ou 
não tinha consciência do seu mundo privado, acaba por responder 
discriminativamente a esse mundo graças à comunidade verbal, mas 
esse processo de ensino fundamenta ‑se numa relação comporta‑
mental bastante limitada, imprecisa, defectiva e inacurada (skinner, 
1945/1961g, 1953/1965, 1957, 1963a, 1971, 1972b, 1974). com 
essas informações, talvez seja possível apresentar uma resposta 
behaviorista radical ao argumento cartesiano do conhecimento pri‑
vilegiado. na verdade é possível encontrá ‑la na seguinte citação de 
skinner (1972b, p.18):

cada um de nós possui uma pequena parte do universo no inte‑
rior de nossa pele. ela não é por essa razão diferente do resto do 
universo, mas é uma possessão privada: temos maneiras de 
conhecê ‑la que são negadas aos outros. É um erro, entretanto, 
concluir que essa intimidade da qual desfrutamos significa um 
tipo especial de entendimento. [...] conhecer requer contingên‑
cias de reforço especiais que precisam ser arranjadas por outras 
pessoas, e as contingências envolvendo eventos privados nunca 
são precisas, porque as outras pessoas não estão efetivamente em 
contato com eles. a despeito da intimidade dos nossos próprios 
corpos, nós o conhecemos menos acuradamente do que conhe‑
cemos o mundo que nos cerca.

em outro texto, skinner (1963a, p.953) afirma que “uma pessoa 
não pode descrever, ou, então, ‘conhecer’ os eventos que ocorrem 
no interior de sua pele tão sutil e precisamente quanto ela conhece 
os eventos no mundo de maneira geral”. ao que parece, skinner 
inverte o argumento cartesiano, pois, na verdade, conheceríamos 
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mais o mundo público e acessível a todos do que o mundo privado 
e acessível apenas em primeira pessoa. o contato especial que 
temos com os eventos privados não nos confere conhecimento pri‑
vilegiado; pelo contrário, dificulta o próprio processo de discri‑
minação que caracteriza o conhecer. em termos behavioristas 
radicais, o conhecimento do mundo público é mais acurado porque 
as condições de instrução responsáveis pelo estabelecimento e ma‑
nutenção do controle discriminativo são fortalecidas por conta  
do acesso direto aos eventos públicos que a comunidade verbal 
também possui, ao passo que essas condições são faltosas no âm‑
bito dos eventos privados. assim, respondemos discriminativa‑
mente aos eventos públicos de maneira mais acurada do que 
respondemos discriminativamente aos eventos privados, o que 
significa, portanto, que conhecemos mais o mundo público. Pos‑
suiríamos, então, conhecimento contínuo, direto, não inferencial e 
incorrigível sobre os eventos privados? só conhecemos os eventos 
privados através dos outros, o que significa que o conhecimento é 
em certa medida indireto; conhecer é resultado específico das con‑
tingências responsáveis pela manutenção e controle das respostas 
discriminativas, o que envolve uma história de reforçamento, e desse 
fato implica que o conhecimento é em grande medida inferencial;5 
a história de reforçamento também nos diz que o conhecimento 
não é contínuo, mas que é adquirido ao longo das interações com a 
comunidade verbal; a questão da incorrigibilidade talvez não seja 
nem cabível no contexto do conhecimento, já que as condições de 
instrução responsáveis pelo conhecimento dos eventos privados são 
faltosas, o que abre uma grande margem à possibilidade de erro a 

5. a inferência pode ser caracterizada como o processo pelo qual se atribui um 
valor (de verdade, semântico, etc.) a uma dada sentença ou a um dado evento 
por causa de algum tipo de ligação entre essa sentença ou evento com sentenças 
ou eventos que no passado receberam valores semelhantes (Durozoi & 
roussel, 2000). no caso do conhecimento dos eventos privados: no passado 
um sujeito respondeu discriminativamente a um evento privado dizendo que 
estava com “dor”. assim, em situações futuras semelhantes, o sujeito res‑
ponde verbalmente da mesma forma.
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respeito dos relatos dos eventos privados. É importante ressaltar, en‑
tretanto, que errar significa apenas responder discri mnati va mente 
aos eventos privados de maneira incompatível com as convenções 
fundadas pela comunidade verbal. o erro ocorre de acordo com  
a seguinte lógica: dado que o estabelecimento e a manutenção  
dos comportamentos de conhecer, ou de ter consciência, dos pró‑
prios eventos privados só é possível graças à comunidade verbal, 
se o sujeito não acatar as convenções da comunidade verbal, o que 
significa ser “insensível” às contingências relacionadas ao compor‑
tamento de conhecer ou de ter consciência, ele dificilmente “co‑
nhecerá” os seus eventos privados, podendo, assim, estar “errado” 
sobre sua privacidade ou até mesmo nem ter consciência dela.

Dirigindo ‑se diretamente a Descartes, skinner (1967, p.329), 
por fim, conclui seu posicionamento sobre o conhecimento do 
mundo privado:

apenas uma longa e complicada história de reforçamento leva 
alguém a falar de sensações, imagens e pensamentos. tal história 
é característica de apenas determinadas culturas. [...] Descartes 
não poderia começar, tal como ele pensou que pudesse, dizendo 
“cogito, ergo sum” [Penso, logo existo]. ele teria que começar 
como um bebê – um bebê cujo ambiente verbal subsequente fi‑
nalmente gerou nele [...] certas respostas sutis, sendo uma delas 
o “cogito”.

no início da presente seção, sustentou ‑se que as diferenças 
entre eventos públicos e eventos privados são de natureza relacional 
e não de natureza substancial. Por conta desse fato, é errado pos‑
tular a existência de uma substância mental apenas por conta da 
privacidade, já que a privacidade é uma relação e não uma subs‑
tância. Da relação especial que caracteriza a privacidade não se 
segue a tese da existência de um mundo imaterial da mente. o que 
distingue a privacidade não é a substância que constitui os ele‑
mentos da relação (estímulo, resposta, consequência), mas sim o 
contato especial, em primeira pessoa, que o sujeito tem com o seu 
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mundo privado. skinner (1988, p.316) conclui a questão da se‑
guinte maneira: “é verdade que falar sobre um mundo público e 
privado ‘leva a uma interpretação dualista’, mas o dualismo é sim‑
plesmente entre público e privado, e não entre físico e mental”. isto 
é, talvez haja uma dualidade relacional entre a forma pela qual en‑
tramos em contato com o mundo privado e com o mundo público, 
mas essa dualidade não está relacionada com a dualidade substancial 
cartesiana.

4.3 Qualidades e qualificações

ao longo deste livro discorreu ‑se livremente sobre “bolas ver‑
melhas”, “dentes inflamados”, “estímulos coloridos”, “estímulos 
dolorosos”, “cores”, “dores”, e assim por diante. entretanto, o que 
faz com que um estímulo seja “vermelho” ou um evento privado 
seja “doloroso”? Duas questões se colocam nesse momento: quais 
as condições requeridas para que uma experiência possua a quali‑
dade que possui? Qual o processo por trás da qualificação das 
experiências?6 essas questões podem ser trabalhadas mediante a 
apresentação de algumas teses das teorias centralistas (subseção 
1.1.3). a primeira delas é a tese da teoria da identidade segundo a 
qual as experiências seriam nada além de estados cerebrais. a se‑
gunda é a tese da múltipla realização do mental, que surge como 
principal argumento em defesa do funcionalismo da máquina. 
essas duas primeiras teses dizem respeito às condições requeridas 
para as qualidades das experiências. a teoria da identidade, por 
exemplo, defende que a experiência é idêntica a um estado cerebral, 
o que significa que a condição para que uma experiência seja “dolo‑
rosa” está na configuração físico ‑química do cérebro, ao passo que 
a tese da múltipla realização é contrária a essa designação rígida. 
finalmente, o terceiro tema que será aqui tratado consiste na pró‑

6. lembremo ‑nos que a experiência é o comportamento sob o ponto de vista do 
organismo que se comporta (seção 3.5).
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pria possibilidade de qualificação das experiências via análises fun‑
cionais ou análises causais. Para o funcionalismo da máquina, os 
estados mentais são caracterizados por estados funcionais do orga‑
nismo como um todo. Para o funcionalismo causal, a caracterização 
dos estados mentais decorre do papel causal exercido por eles nas 
cadeias causais de três elos. como seria, então, para o behaviorismo 
radical?

comecemos pela análise da tese da teoria da identidade a partir 
da seguinte passagem de Place (1956/2004, p.51): “Quando des‑
crevemos [uma] imagem mental como verde, não estamos dizendo 
que há uma coisa, a imagem mental, que é verde; nós estamos di‑
zendo que estamos tendo um tipo de experiência que normalmente 
temos quando [...] olhamos para um ponto luminoso verde”. 
agora, comparemos essa passagem com a seguinte citação 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”. À primeira vista parece que 
tanto Place quanto skinner apresentam ideias semelhantes. a 
teoria da identidade nega a existência de imagens mentais enquanto 
tais e sustenta que quando descrevemos uma “imagem mental 
verde” estamos na verdade descrevendo qualidades da resposta 
perceptiva a objetos verdes, e essas respostas são idênticas a pro‑
cessos cerebrais – quando descrevemos uma sensação ou uma per‑
cepção estamos descrevendo um estado cerebral. o behaviorismo 
radical, por sua vez, também nega a existência de imagens mentais 
enquanto tais argumentando que quando descrevemos “imagens 
mentais vermelhas” estamos na verdade descrevendo respostas  
visuais que antes foram eliciadas por coisas “vermelhas” propria‑
mente ditas (percepção respondente incondicionada) e que pas‑
saram a ser controladas por estímulos antecedentes condicionados 
que não são necessariamente “vermelhos” (percepção respondente 
condicionada) ou que passaram a fazer parte de classes operantes 
em que respostas de ver algo “vermelho” são, por algum motivo, 
reforçadoras para o sujeito (percepção operante).
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sem dúvida, há um ponto de concordância entre teoria da iden‑
tidade e behaviorismo radical: os eventos privados são constituídos 
por condições fisiológicas do corpo. todavia, há um detalhe da 
teoria da identidade que impossibilita ir além com as concordân‑
cias: a pretensão de identificar a experiência com estados cerebrais, 
posição insustentável no behaviorismo radical. a constituição fi‑
siológica é essencial para a existência da experiência, isto é, não 
existe comportamento sem substância, mas não é a substância que 
define o comportamento. seria um erro buscar identificar uma sen‑
sação com um estado cerebral porque a sensação é mais que um es‑
tado cerebral – é uma relação constituída por estados fisiológicos, 
mas que é também caracterizada pela forma como entramos em 
contato com esses estados (proprioceptivamente e interoceptiva‑
mente) e pela forma como chegamos a conhecê ‑los. a teoria da 
identidade não leva em conta o caráter relacional da experiência. 
skinner (1967, p.325) trata desse problema, mesmo que implicita‑
mente, na seguinte passagem: “o organismo não está vazio, e é im‑
portante estudar o que ocorre dentro dele, mas a maioria dos 
fisiologistas está procurando as coisas erradas. não importa o 
quanto melhorem suas técnicas, eles nunca irão encontrar sensa‑
ções, pensamentos ou atos de vontade”.

em suma, as experiências são relações comportamentais e, de‑
vido a esse fato, as condições que atestam as suas qualidades não 
podem estar apenas nas propriedades físicas que as constituem. 
Um estímulo “doloroso” enquanto estado fisiológico não é sufi‑
ciente para a experiência de “dor”. É preciso que exista uma relação 
em que o organismo responda à estimulação “dolorosa”. Para 
skinner (1969b), a sensação é tanto a coisa sentida quanto a res‑
posta de senti ‑la (seção 3.3), e é só nessa relação que a experiência 
existe. Um estado fisiológico por si só, sem fazer parte de relação 
alguma, não possui qualidades.7

7. smith (1994, p.142) chega a uma conclusão semelhante: “Quando diz que os 
estados subjetivos são estados do nosso corpo, [skinner] apenas quer dizer que 
são estados do nosso corpo no mesmo sentido em que estímulos e respostas são 
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esse ponto de divergência entre behaviorismo radical e teoria  
da identidade fica mais evidente quando se analisa o problema da 
múltipla realização a partir da óptica behaviorista radical. a tese  
da múltipla realização nos faz atentar para o fato de que não há 
uma relação necessária entre experiências e estados cerebrais, sendo 
impossível sustentar, consequentemente, a tese da identidade. seria 
possível, em princípio, que organismos com estruturas fisioló‑
gicas diversas possuam sensações e percepções semelhantes. como 
lidar com a tese da múltipla realização no behaviorismo radical? 
em um texto crítico à ciência cognitiva de paradigma computa‑
cional, skinner (1969b, p.63) analisou as possíveis diferenças entre 
seres humanos e máquinas e chegou à seguinte conclusão:

Uma diferença que certamente será alegada é a de que a máquina 
“não poderá estar ciente do que está fazendo”. ela não será 
“consciente”. ela não terá “sensações”. [...] Um homem aprende 
a responder a si mesmo e ao seu próprio comportamento tal 
como aprende a responder a coisas no mundo ao seu redor, em‑
bora seja difícil para a comunidade verbal ensiná ‑lo a “conhecer 
a si mesmo” efetivamente. máquinas respondem a si mesmas, a 
características de sua própria estrutura, e ao seu próprio com‑
portamento. [...] no comportamento humano, a questão crítica 
não é a sensação, mas o que é sentido. não importa o quão sensi‑
tiva, uma máquina pode sentir apenas uma máquina. De uma 
máquina é tudo o que uma máquina possivelmente pode estar 
ciente.

há informações importantes nesse trecho. skinner não nega 
que máquinas possam um dia ter sensações ou que possam ser 
conscientes de si. a única diferença entre máquinas e seres hu‑
manos estaria no que é sentido. seres humanos sentem estados fi‑

estados do nosso corpo – i.e., estados que são definidos funcionalmente. isso 
significa que eles não serão individualizados como estados cerebrais – tendo 
como base suas propriedades fisiológicas –, não mais do que estímulos e res‑
postas genéricas o seriam”.
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siológicos e máquinas sentem estados de máquinas (seja lá qual for 
a constituição desses estados). as relações que definem as expe‑
riências seriam as mesmas tanto para os homens quanto para as 
máquinas, porém o que é sentido muda. seres humanos possuiriam 
sensações humanas e máquinas sensações de máquinas. Uma re‑
dução via identidade não se sustenta porque as sensações são rela‑
ções e, enquanto tais, não podem ser reduzidas aos estados 
constitutivos, mas uma generalização arbitrária também não é  
viável. ou seja, não é só porque a teoria da identidade foi negada 
que a importância da constituição que substancializa a experiência 
deve ser ignorada. É justamente a essa conclusão que skinner 
(1969b, p.63) chega ao dar continuidade em seu texto:

isso nos conduz a uma diferença óbvia e atualmente irredutível 
entre homem e máquina. eles são construídos de maneira dife‑
rente. a diferença última está em seus componentes. Para ter 
sensações humanas, uma máquina precisaria ter coisas humanas 
para sentir. Para ser consciente ou ter ciência de si tal como um 
homem é consciente ou ciente de si, uma máquina precisaria ser 
[a coisa da qual] um homem é ciente ou consciente. ela preci‑
saria ser construída tal como um homem e precisaria, evidente‑
mente, ser um homem.

skinner parece defender uma posição bastante peculiar quando 
trata das condições requeridas para que uma experiência possua a 
qualidade que possui. É peculiar porque é contrária tanto à teoria 
da identidade quanto à generalização resultante da tese da múltipla 
realização. não podemos identificar sensações e percepções com 
estados cerebrais porque estaríamos violando a natureza relacional 
das experiências. todavia, também não podemos focar apenas a re‑
lação, pois a constituição também é importante. Para ter sensações 
humanas, uma máquina deveria ter coisas humanas para sentir e 
essas “coisas” são características estruturais fisiológicas dos seres 
humanos (skinner, 1969b). É possível sustentar que o behavio‑
rismo radical defende uma posição conciliatória, em que tanto a 
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substância quanto a relação são importantes na determinação das 
qualidades das experiências. a relação é importante porque a expe‑
riência é relação, e a substância – isto é, as características físicas do 
que é sentido, percebido, etc. – é importante porque constituem a 
“coisa” que é sentida ou percebida.

até esse ponto foram apresentados os aspectos que deter‑
minam as qualidades das experiências e constatou ‑se que tanto a 
substância quanto a relação são importantes nessa determinação. 
entretanto, como vimos na seção 3.5, as experiências não devem 
ser confundidas com a consciência. organismos sentem dores, 
percebem objetos coloridos, sentem cheiros diversos, ouvem sons 
de diferentes tonalidades e frequências, mas nem por isso estão 
conscientes disso no sentido de responder discriminativamente, 
seja de maneira verbal ou não verbal, ao seu próprio comporta‑
mento (seção 3.4). É pertinente retomar esse ponto porque a dife‑
rença entre experiência e consciência é refletida na diferença entre 
qualidade e qualificação. as qualidades das experiências são as  
características que as tornam as experiências que são: sensações 
“dolorosas”, percepções “vermelhas”, e assim por diante. Já as 
qualificações são as respostas verbais que possuem as experiências 
como estímulos discriminativos e estão, portanto, no âmbito da 
consciência verbal relativa ao conhecimento “descritivo” (seção 
3.4). ou seja, trata ‑se do responder discriminativamente perante 
as experiências qualificando ‑as como “dores” ou como “verme‑
lhas”. assim sendo, a qualificação é inerente à consciência e, por 
conseguinte, ao comportamento verbal. essa divisão é importante 
porque nos ajuda a entender tanto a posição conciliatória de 
skinner sobre os determinantes das qualidades quanto a tese beha‑
viorista radical sobre o processo de qualificação das experiências.

tomemos o seguinte “experimento de pensamento”8 como 
exercício didático para lidar com essa questão: coloquemo ‑nos no 
lugar de um membro da comunidade verbal e retomemos o exemplo 

8. em linhas gerais, “experimento de pensamento” é uma estratégia bastante 
comum em filosofia da mente que consiste em imaginar situações hipotéticas 
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do sujeito S e seu joelho machucado. observamos que o sujeito S 
está com o joelho ralado e sangrando (estímulos públicos) e que 
também está chorando e contraindo a perna (respostas públicas). 
nessa situação, logo inferimos que o sujeito S deva estar com “dor”, 
ou seja, inferimos a ocorrência do evento privado “doloroso”. no 
papel de membros da comunidade verbal, ensinamos o sujeito S a 
descrever seus eventos privados como sendo “dolorosos”, pois, 
afinal, foi assim que aprendemos a relatar verbalmente os nossos 
próprios eventos privados quando estivemos em situações seme‑
lhantes à de S (por exemplo, quando machucamos os nossos pró‑
prios joelhos).

suponha ‑se, então, a seguinte situação: um cachorro machuca a 
sua pata. observamos que o cachorro está com a pata sangrando 
(estímulos públicos) e que também está grunhindo e contraindo a 
pata, mantendo ‑a fora de contato com o chão (respostas públicas). 
nesse caso, também inferimos que o cachorro deva estar com “dor”. 
como vimos na seção 3.4, skinner não nega que animais sintam 
“dor”, mas nega que eles “saibam” disso – isto é, por não se com‑
portarem verbalmente, os cachorros não são sensíveis às condições 
de instrução da comunidade verbal que possibilitariam a eles ter 
consciência verbal, relativa ao conhecimento “descritivo”, dos seus 
próprios mundos privados.

imaginemos, então, que exista um robô construído a partir de 
uma tecnologia avançada sobre a qual não temos nem sequer pistas. 
o design desse robô é idêntico ao do ser humano, o que garante que 
suas respostas sejam topograficamente similares às nossas. e, mais 
importante, o comportamento do robô é funcionalmente seme‑
lhante ao do ser humano: é sensível ao condicionamento respon‑
dente e operante; se comporta verbalmente, o que torna a sua 
interação com a comunidade verbal humana possível; possui até 
mesmo sistemas “nervosos” exteroceptivos, interoceptivos e pro‑
prioceptivos, o que significa que ele também tem um mundo pri‑

para, a partir delas, lidar com questões relevantes a um dado tema. o caso da 
cientista mary, por exemplo, é um experimento de pensamento.
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vado. eis a situação: esse robô “machucou” o joelho. observamos 
que o robô está com o joelho ralado e que algum tipo de fluido está 
vazando através dele. sabemos que esse fluido é essencial para que 
o robô funcione e que, se perder muito fluido, ele parará de fun‑
cionar, ou seja, ele “morrerá”. em poucas palavras, esse fluido 
seria o correlato funcional robótico do sangue. tanto o joelho ra‑
lado quanto o fluido são estímulos públicos. mas o robô também 
está chorando (lembremo ‑nos de que ele se comporta verbal‑
mente). seu tom de voz é bastante “metálico”, mas ainda assim é 
choro. o robô também está contraindo a perna, deixando ‑a numa 
posição em que o escoamento de fluido diminui significativamente. 
tanto o choro quanto a contração da perna são respostas públicas.

agora se apresenta a pergunta: dada essa situação, inferiríamos 
que o robô está com “dor”? isto é, faríamos inferências a respeito 
de seu mundo privado? chegaríamos perto dele e diríamos “você 
está com dor” tal como fazemos, no papel de comunidade verbal, 
com outras pessoas? ora, os eventos públicos do sujeito S e do robô 
são bastante semelhantes; inclusive há mais semelhanças do que 
entre os indícios do sujeito S e do cachorro. em adição, sabemos 
que o robô possui vias de contato interoceptivas e proprioceptivas, 
o que significa que existe – no exato momento em que observamos 
os eventos públicos – algum evento privado relacionado ao estí‑
mulo “joelho machucado” e alguma resposta de sentir esse “joelho 
machucado”. enfim, o robô sentiria “dor”?

a busca da resposta nos leva novamente ao problema do conhe‑
cimento dos eventos privados (seções 2.6 e 4.2). neste ponto, é re‑
levante retomar os fatos sobre a privacidade: o conhecimento (ou 
consciência) que um sujeito tem dos eventos privados ocorre em 
função do controle da comunidade verbal sobre as classes de res‑
postas verbais de tacto, mas a comunidade verbal não tem acesso 
aos eventos privados, o que significa que o controle deve ocorrer de 
outra forma. assim, o controle exercido pela comunidade verbal 
sobre as classes verbais de relato dos eventos privados só é possível 
por conta de eventos públicos que acompanham os eventos pri‑
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vados, mas que não são os eventos privados propriamente ditos. 
em resumo, só é possível à comunidade verbal estabelecer as con‑
dições de controle pelas quais um sujeito deve passar para, só então, 
responder discriminativamente perante o seu mundo privado, se, e 
somente se, houver eventos públicos que, de alguma forma, acom‑
panham os eventos privados. no caso do “experimento de pensa‑
mento” a situação é a seguinte: (1) os indícios públicos dos eventos 
privados são suficientemente semelhantes entre o sujeito S, o ca‑
chorro e o robô; (2) inferimos sem problemas que o sujeito S deva 
estar com “dor” porque, quando estivemos em situações seme‑
lhantes, a comunidade verbal nos ensinou a descrever nossos 
eventos privados dessa forma; (3) inferimos que o cachorro deva 
estar com “dor” porque ele é um organismo que compartilha simi‑
laridades comportamentais e estruturais (fisiológicas) com os seres 
humanos; (4) talvez seja problemático inferir que o robô possa estar 
com “dor” porque, mesmo que seus indícios manifestos sejam bas‑
tante semelhantes aos do sujeito S, sua constituição física é notada‑
mente diferente tanto em relação à do sujeito S quanto à do 
cachorro. entramos, assim, num impasse. a única fonte possível 
de conhecimento sobre os eventos privados está nos eventos pú‑
blicos que os acompanham. então esses eventos públicos devem 
possuir papel importante na caracterização da “dor”. Por outro 
lado, de acordo com o que vimos na seção 4.2, o conhecimento que 
temos do mundo privado é limitado, impreciso, defectivo e ina‑
curado, e é assim porque não há relação invariável entre eventos 
públicos e eventos privados. embora existam, no caso do robô, res‑
postas e estímulos públicos bastante semelhantes aos presentes no 
caso do sujeito S, isso não justifica a presença de eventos privados 
semelhantes. em poucas palavras, os eventos públicos são dados 
que possibilitam à comunidade verbal ensinar os sujeitos a respon‑
derem discriminativamente perante os eventos privados, mas não 
indicam a qualidade desses eventos privados. Quando nos encon‑
tramos em situações semelhantes à do sujeito S, relatar que estamos 
com “dor” é uma resposta verbal a um evento privado de cons‑
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tituição fisiológica. Quando o robô está numa situação pública  
semelhante à do sujeito S e diz que “está com dor” – afinal, ele se 
comporta verbalmente e aprendeu a responder discriminativa‑
mente perante o seu mundo privado –, ele está se referindo a um 
evento privado de constituição “robótica” (isto é, não fisiológica).

É justamente nesse impasse que a diferença entre qualidades e 
qualificações se torna importante. as qualidades das experiências 
são determinadas tanto pela relação quanto pela constituição subs‑
tancial do evento. Já a qualificação é comportamento verbal; es‑
pecificamente, é responder discriminativamente perante objetos e 
eventos como “bola vermelha” ou “dor no joelho”. o problema  
é que não há nenhuma conexão necessária entre qualificação e pro‑
priedades constitutivas das coisas qualificadas. como vimos na 
seção 2.4, as contingências verbais são convenções arbitrárias. o 
robô do “experimento de pensamento”, por estar inserido na comu‑
nidade verbal que ensina os sujeitos a responderem discriminativa‑
mente nomeando seus eventos privados como “dolorosos” quando 
na presença de alguns eventos públicos, também é suscetível a esse 
processo de condicionamento. isto é, o robô pode qualificar seus 
eventos privados como “dolorosos”. mas isso não significa que as 
suas experiências sejam qualitativamente idênticas às dos seres hu‑
manos. Para skinner (1969b), elas não são: as “coisas” sentidas não 
são as mesmas, embora possam ser qualificadas de acordo com o 
mesmo processo de aprendizagem.

reafirmando a posição de skinner (1969b), para sentir “dor” 
desde o princípio, o robô deveria ser um ser humano; e se ele fosse 
um ser humano, não estaríamos discutindo essa questão. Por outro 
lado, o robô pode qualificar seus eventos privados como “dolo‑
rosos”, já que o processo de qualificação é essencialmente verbal. 
Por meio do processo de abstração, o robô pode responder discri‑
minativamente a propriedades específicas de seus eventos privados 
dizendo que está com “dor no joelho” ou com “dor na cabeça”, etc. 
mas o mero ato de qualificar não indica que o robô sinta coisas que 
os humanos sentem. na verdade, não podemos nem afirmar pe‑
remptoriamente que uma pessoa sinta a mesma coisa que outra ou 
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que as experiências sejam qualitativamente idênticas. afinal, como 
vimos na seção 3.5, cada indivíduo é singular e nunca poderemos 
saber exatamente como é ser outro organismo a não ser nós mesmos. 
aproximadamente, podemos supor que seres humanos e outros 
animais (como o cachorro do exemplo) tenham experiências quali‑
tativamente semelhantes, por conta da similaridade fisiológica e 
comportamental, mas nunca transporemos a barreira da subjetivi‑
dade. o máximo que podemos fazer é trabalhar com inferências.

4.4 psicologia popular e reducionismo

o eliminativismo traz consigo dois temas relevantes e que me‑
recem a atenção do behaviorismo radical: a pertinência da psico‑
logia popular e o reducionismo. esses temas, por sua vez, podem 
ser transpostos em duas questões. como o behaviorismo radical 
lida com a psicologia popular? seria o behaviorismo radical uma 
teoria partidária do projeto reducionista ou, pelo contrário, defen‑
deria o behaviorismo radical algum tipo de irredutibilidade do 
comportamento? o objetivo desta seção é sugerir respostas possí‑
veis a essas questões.

sobre a linguagem vernacular mentalista, skinner (1938/1966a, 
p.7) apresentou a seguinte afirmação:

a [linguagem] vernacular é grosseira e obesa; seus termos se so‑
brepõem, atraem distinções desnecessárias ou irreais e estão 
longe de ser os mais convenientes no tratamento dos dados. eles 
têm a desvantagem de ser produtos históricos, introduzidos por 
causa da conveniência do dia a dia em vez da conveniência es‑
pecial característica de um sistema científico simples. seria um 
milagre se tal conjunto de termos fosse válido numa ciência  
do comportamento, e nesse caso nenhum milagre ocorreu. há 
apenas um modo de obter um sistema conveniente e útil e esse 
modo é ir direto aos dados.
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claramente, o que skinner afirma ser a linguagem vernacular é 
o que os eliminativistas definem como psicologia popular (sub‑
seção 1.1.4): um sistema conceitual, ou uma teoria, cuja função é 
descrever, prever e explicar a cognição e o comportamento hu‑
mano. e mais, o posicionamento de skinner em relação à linguagem 
vernacular mentalista é semelhante ao do eliminativismo em re‑
lação à psicologia popular: é um produto histórico, inacurado e 
grosseiro que foi desenvolvido sem as condições de controle que 
uma metodologia científica poderia oferecer.9 em outro texto 
skinner (1979, p.117) é mais incisivo e afirma que os termos da psi‑
cologia popular seriam “construtos verbais, armadilhas gramati‑
cais nas quais a raça humana caiu durante o desenvolvimento da 
linguagem”. mas qual o critério que fundamenta as críticas de 
skinner à psicologia popular? Para skinner (1938/1966a), não ha‑
veria nenhuma diferença conceitual entre os termos da psicologia 
popular e os termos da teoria do comportamento behaviorista ra‑
dical: “um conceito é apenas um conceito. Que seja ou não fictício 
ou objetável não pode ser determinado meramente a partir de sua 
natureza conceitual” (skinner, 1938/1966a, p.440). assim, a vali‑
dação de um sistema teórico não deve se dar apenas por meio de 
uma análise conceitual. De acordo com skinner (1938/1966a, p.7), 
“o único critério para a rejeição de um termo popular é a implicação 
de um sistema ou de uma formulação estendida para além das ob‑
servações imediatas”. esse ponto nos remete à forma como skinner 
caracteriza a gênese dos termos apropriados na construção de uma 
teoria do comportamento (skinner, 1938/1966a, 1947/1961b).10

9. churchland (1986, p.395 ‑6), aliás, apresenta uma afirmação bastante seme‑
lhante à de skinner: “seria espantoso se a psicologia popular, sozinha dentre as 
teorias populares, fosse essencialmente correta. o(a) cérebro(mente) é dema‑
siadamente complexo(a), e parece improvável que o povo primitivo tivesse 
clareza sobre o arcabouço teórico correto para explicar a sua natureza ao 
mesmo tempo em que falhou com o movimento, fogo, clima, vida, doença, 
céu, estrelas e assim por diante”.

10. na seção 2.2, sobre a filosofia da ciência behaviorista radical, essa questão foi 
apresentada com mais detalhes.
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o vocabulário de termos teóricos deve originar ‑se da obser‑
vação do fenômeno e suas definições devem ser fundamentadas a 
partir das relações funcionais entre as respostas verbais do cientista 
(os “termos” ou “conceitos” que ele usa) e as condições que estabe‑
lecem a ocasião em que elas ocorrem (seção 2.2). Dessa forma 
constituem ‑se os principais conceitos da teoria do comportamento 
behaviorista radical. o repertório verbal do cientista do comporta‑
mento, nesse caso, estaria sob controle dos eventos do laboratório. 
suas respostas verbais ocorreriam em função das condições estabe‑
lecidas pelo contexto experimental. em suma, o cientista não iria 
para além do nível de análise comportamental (seção 2.2). a psico‑
logia popular, por outro lado, apresenta conceitos que não possuem 
esse tipo de controle. as condições que controlam o repertório 
verbal de uma pessoa que pretende explicar o comportamento 
valendo ‑se de termos mentalistas, como “intenção”, “desejo” e 
“propósito”, não estão no fenômeno a ser explicado, e sim em outro 
lugar, isto é, em outras contingências arbitrárias frutos de conven‑
ções estabelecidas pela comunidade verbal.

É importante ressaltar que os termos da teoria do comporta‑
mento proposta pelo behaviorismo radical também decorrem de 
contingências arbitrárias frutos de convenções estabelecidas pela co‑
munidade verbal, mas, ao contrário do que ocorre com a psicologia 
popular, são contingências estabelecidas por uma parte bem es‑
pecífica da comunidade verbal: a comunidade verbal científica. e 
para essa comunidade, pelo menos no que concerne à filosofia da 
ciência proposta por skinner, as condições que controlam o reper‑
tório verbal dos cientistas não devem ultrapassar os limites do am‑
biente experimental11 nem o nível de análise comportamental. esse 
é o ponto fundamental que distingue a psicologia popular da teoria 
behaviorista radical do comportamento. não é relevante avaliar 
conceitualmente os termos e conceitos dessas teorias. o que está em 

11. ao menos não em sua gênese, pois, como vimos na seção 2.2, a teoria do com‑
portamento proposta por skinner serve também para interpretações de com‑
portamentos complexos cujas variáveis de controle não estão acessíveis.
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questão não é a natureza conceitual, mas sim as condições de  
controle dos repertórios verbais que constituem a psicologia po‑
pular e a teoria do comportamento behaviorista radical, em que 
apenas a segunda tem sua gênese e manutenção auxiliada pela prá‑
tica científica. Desse modo, seguindo a própria definição de skinner 
(1950/1961a), segundo a qual uma má teoria seria aquela que tece 
explicações sobre um fenômeno a partir de eventos que ocorrem 
em outro nível de observação, descritos em termos diferentes e me‑
didos em diferentes dimensões, pode ‑se afirmar, então, que a psi‑
cologia popular é uma má teoria que fornece más explicações.

É pertinente salientar, porém, que do abandono da psicologia 
popular não se segue necessariamente o abandono de vocábulos 
normalmente utilizados por ela. como vimos no capítulo 3, é pos‑
sível apresentar uma interpretação comportamental, por meio de 
conceitos que cumprem as exigências de skinner sobre as caracte‑
rísticas da boa teoria científica, de diversos fenômenos normal‑
mente caracterizados como “mentais”. não há, no entanto, nada de 
errado em utilizar vocábulos como “consciência”, “pensamento”, 
“percepção”, “sensação”, “experiência”, “subjetividade”, etc., para 
classificar certos tipos ou certas características das relações com‑
portamentais. são as condições de controle sobre esse repertório 
verbal que nos mostram a sua validade. em síntese, o problema não 
está propriamente nos vocábulos, mas nos significados – isto é, nas 
condições de controle das respostas verbais – a eles atribuídos.

em tempo, o eliminativismo é caracterizado por dois movi‑
mentos. o primeiro deles é a eliminação da psicologia popular en‑
quanto teoria válida na explicação da cognição e do comportamento. 
É possível supor que há consonância entre eliminativismo e beha‑
viorismo radical nesse ponto. o segundo passo, por sua vez, é 
atestar que as neurociências irão preencher a lacuna deixada pela 
eliminação da psicologia popular. há um detalhe do eliminati‑
vismo que merece ser trazido à luz: uma das principais razões para 
se eliminar a psicologia popular é que, por ser uma teoria errada, 
seus termos ou conceitos nunca serão passíveis de redução aos 
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termos e conceitos das neurociências. ou seja, num sentido amplo, 
o projeto reducionista não foi descartado pelo eliminativismo. só 
foi negada a possibilidade de redução da psicologia popular. se 
uma teoria “correta” tomar o lugar da psicologia popular, então 
essa teoria poderá, em princípio, ser passível de redução e o elimi‑
nativismo não nega essa possibilidade. nas palavras de churchland 
(1981, p.75): “Uma redução bem‑sucedida, a meu ver, não pode 
ser descartada, mas a impotência explanatória e a longa estagnação 
da psicologia popular inspiram pouca fé de que suas categorias 
encontrar ‑se ‑ão ordenadamente refletidas no arcabouço da neuro‑
ciência”. sintetizando o argumento eliminativista: o que não for 
passível de redução é preciso eliminar; e é justamente isso o que 
ocorreria com a psicologia popular.

esse detalhe do eliminativismo coloca o behaviorismo radical 
numa situação interessante. tal como o eliminativismo, o behavio‑
rismo radical é cético em relação à validade da psicologia popular, 
eliminando ‑a, portanto, das explicações do comportamento. en‑
tretanto, a teoria que substitui a psicologia popular não é funda‑
mentada pelas neurociências, mas sim pela análise experimental do 
comportamento. É evidente que para o behaviorista radical a sua 
própria teoria do comportamento é a teoria “correta” que preen‑
cheu a lacuna deixada pela eliminação da psicologia popular. seria 
um disparate pensar que os behavioristas radicais não acreditam 
que a teoria que defendem seja a correta. nesse contexto surge a 
seguinte questão: seria a teoria do comportamento proposta pelo 
behaviorismo radical redutível às neurociências? se a resposta for 
positiva, então o behaviorismo radical pode ser visto como plena‑
mente compatível com o eliminativismo. se, por outro lado, a res‑
posta for negativa, então a semelhança entre behaviorismo radical e 
eliminativismo não vai além da crítica à psicologia popular.

na busca de dados que indiquem uma possível resposta a essas 
questões, o melhor caminho a seguir é pela análise do papel da fisio‑
logia nas explicações do comportamento. especialmente no início 
de sua carreira, skinner se mostrou adepto do reducionismo: 
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“even tualmente, uma síntese das leis do comportamento e do sis‑
tema nervoso poderá ser alcançada” (skinner, 1938/1966a, p.428); 
“nós podemos assumir que, eventualmente, os fatos e princípios 
da psicologia serão redutíveis não apenas à fisiologia, mas, por in‑
termédio da bioquímica e química, até a física e física subatômica” 
(skinner, 1947/1961b, p.231). entretanto, com o desenvolvimento 
da teoria do comportamento behaviorista radical, a redução se  
tornou um tema cada vez mais ausente na obra de skinner. isso por‑
que, ao mesmo tempo em que não descartava a possibilidade de re‑
dução, skinner (1931/1961c, 1938/1966a, 1961f, 1979, 1980/1998) 
também sustentava que o comportamento deveria ser estudado pelos 
seus próprios termos e em seu próprio nível de análise, e que a pró‑
pria possibilidade de redução não era algo essencial para a valida‑
ção do behaviorismo radical (skinner, 1938/1966a, 1947/1961b, 
1961f). o seguinte trecho apresenta de maneira bastante clara o po‑
sicionamento do autor (1961f, p.326):

[...] devemos deixar claro que o comportamento é um objeto de 
estudo em si mesmo, e que ele pode ser estudado com métodos 
aceitáveis sem um olho na explicação redutiva. as respostas de 
um organismo num certo ambiente são eventos físicos. [...] o 
comportamento não é simplesmente o resultado de atividades 
mais fundamentais para as quais nossas pesquisas, por esse mo‑
tivo, devem se destinar, mas um fim em si mesmo, cuja impor‑
tância e solidez são demonstradas nos resultados práticos da 
análise experimental.

De acordo com skinner (1980/1998), o behaviorismo radical foi 
uma declaração de independência da pesquisa do comportamento 
em relação às pesquisas fisiológicas. Da independência, porém, não 
se segue a incompatibilidade. skinner (1980/1998) não se via como 
rival da fisiologia. Pelo contrário, a fisiologia e a análise do compor‑
tamento seriam como duas faces de uma mesma moeda, ou seja, 
seriam complementares. especificamente, à fisiologia estaria reser‑
vado o papel de preencher as lacunas deixadas pela análise com‑
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portamental (skinner, 1972b, 1974, 1975, 1987b, 1988, 1989a, 
1989d). Para skinner (1988, p.470) haveria duas lacunas: “a lacuna 
espacial entre o comportamento e as variáveis das quais ele é função 
e a lacuna temporal entre as ações executadas sobre o organismo e 
as modificações, muitas vezes demoradas, de seu comportamento”.

ao que parece, a fisiologia deveria preencher as lacunas entre 
estímulos, respostas e consequências. como vimos na seção dedi‑
cada à intencionalidade (seção 3.2), por exemplo, uma das princi‑
pais características do comportamento operante é a ausência de 
estímulos eliciadores das respostas. há estímulos discriminativos 
que estabelecem a ocasião em que a probabilidade de emissão de 
uma resposta pertencente a uma classe operante pode ou não au‑
mentar. a ausência de uma relação mais conspícua entre estímulo e 
resposta gera a ilusão de que o comportamento ocorreria em função 
de eventos mentais intermediários (skinner, 1974, 1977). nesse 
caso, haveria uma cadeia causal de três elos: estímulo → evento 
mental intermediário → resposta. essa é exatamente a cadeia causal 
sustentada pelo funcionalismo causal (subseção 1.1.3). skinner 
(1954, 1963a) é contra esse tipo de explicação: não há eventos men‑
tais intermediários. Por outro lado, skinner (1953/1965) parece ser 
adepto de um outro tipo de cadeia causal de três elos: estímulo → 
eventos fisiológicos intermediários → resposta. os eventos fisioló‑
gicos intermediários preencheriam as lacunas espaciais e temporais 
da análise do comportamento. Um estímulo afeta um organismo 
modificando a sua constituição fisiológica. o organismo modifi‑
cado, por sua vez, emite a resposta. esse modelo, embora ampa‑
rado pela fisiologia e não por uma entidade mental, ainda é bastante 
próximo do funcionalismo causal. lembremo ‑nos de que a tese 
central dessa teoria seria a de que os eventos mentais intermediá‑
rios não passariam de eventos neurofisiológicos intermediários 
(subseção 1.1.3). na verdade, skinner (1956/1961j, p.214) chegou 
até mesmo a utilizar os termos input para estímulo e output para 
resposta: “a tarefa da fisiologia é explicar as relações causais entre 
input e output que são de especial interesse para uma análise do 
comportamento”. os estímulos seriam eventos públicos responsá‑
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veis pela modificação dos eventos fisiológicos intermediários e as 
respostas seriam ações manifestas causadas pelos eventos fisioló‑
gicos intermediários.

É preciso ter muito cuidado com essas afirmações de skinner, 
pois elas sugerem uma definição de comportamento fundamental‑
mente diferente da apresentada nos próprios textos do autor (seção 
2.1). É errado colocar uma análise fisiológica no mesmo nível que 
uma análise comportamental. as lacunas espaciais e temporais só 
existem sob os olhos do cientista que observa o comportamento. o 
comportamento é um processo de fluxo contínuo e não há lacunas 
quando há fluxo contínuo. as lacunas surgem quando os cientistas 
do comportamento “quebram” o fluxo. aliás, como vimos na seção 
2.1, o fluxo não é observável, mas é condição pressuposta para a 
própria definição de comportamento. sendo assim, sempre exis‑
tirão “lacunas” na análise do comportamento, mas não no compor‑
tamento. Dessa forma, para preencher as lacunas, os cientistas do 
comportamento devem buscar explicações em outro nível de aná‑
lise em vez de localizar elos intermediários entre estímulos, res‑
postas e consequências. a seguinte citação de skinner (1969d, 
p.60) esclarece esse ponto:

em uma explicação mais avançada do comportamento do orga‑
nismo, variáveis “históricas” serão substituídas por variáveis 
“causais”. Quando pudermos observar o estado momentâneo de 
um organismo, nós deveremos ser capazes de usá ‑lo, como alter‑
nativa à história responsável por ele, na predição do compor‑
tamento. Quando pudermos gerar ou modificar um estado 
diretamente, nós deveremos ser capazes de fazê ‑lo para controlar 
o comportamento.

a análise do comportamento é “necessariamente histórica” 
(skinner, 1974, p.215). a fisiologia preencherá as lacunas da aná‑
lise histórica. Pode ‑se perguntar, por exemplo, onde está a tão fa‑
lada “história de reforçamento” pela qual um organismo passou ao 
longo de sua vida e na qual se encontram as explicações para o seu 
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repertório comportamental presente. ora, a história não está em 
lugar algum. não é possível localizá ‑la e nem mesmo apontar para 
algo e dizer “aqui está a história de reforçamento”. Um organismo 
que passou por uma história de reforçamento é um organismo fi‑
siologicamente modificado. seriam as modificações fisiológicas 
que responderiam como os efeitos de uma história de reforçamento 
influem no repertório comportamental presente de um organismo. 
a fisiologia serviria justamente para substancializar a explicação 
comportamental. nas palavras de skinner (1990, p.1208):

a fisiologia estuda o produto enquanto as ciências da variação e 
seleção estudam a produção. o corpo funciona da forma como 
funciona por causa das leis da física e da química; e faz o que faz 
por causa da sua exposição às contingências de variação e se‑
leção. a fisiologia nos diz como o corpo funciona; as ciências da 
variação e seleção nos dizem por que ele é um corpo que funciona 
dessa forma.

assim, a fisiologia e a análise do comportamento não apre‑
sentam explicações concorrentes, pois focam questões distintas em 
suas análises. nesse contexto, portanto, a possibilidade do reducio‑
nismo não se coloca. afinal, tentar reduzir a teoria do compor‑
tamento à fisiologia é uma tarefa sem sentido, já que não há 
incompatibilidade, ameaças ou concorrência entre os âmbitos. Pelo 
contrário, há complementaridade: “fatos válidos sobre o compor‑
tamento não são invalidados por descobertas sobre o sistema ner‑
voso, e não são os fatos sobre o sistema nervoso invalidados por 
fatos sobre o comportamento. ambos os conjuntos de fatos são 
parte da mesma empresa” (skinner, 1988, p.128).

Já sobre a validade do projeto reducionista de um modo geral, a 
eloquência de ryle (1949, p.76) atinge o ponto de maneira certeira: 
“físicos talvez um dia possam encontrar as respostas para todas as 
perguntas da física, mas nem todas as perguntas são perguntas da 
física”. sendo assim, é possível supor que o behaviorismo radical 
concorda com o eliminativismo a respeito dos problemas da psico‑
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logia popular, mas, por outro lado, sustenta que buscar a redução 
da teoria do comportamento às neurociências é, em princípio, uma 
tarefa sem sentido.

4.5 mary, regras e contingências

o objetivo desta seção é delinear uma resposta behaviorista ra‑
dical ao argumento do conhecimento proposto por Jackson (1982, 
1986). em síntese, o argumento do conhecimento sugere que mary, 
uma neurocientista que sabe tudo o que é possível saber sobre os 
processos neurofisiológicos da percepção visual de cores, mas que 
viveu a vida inteira sendo afetada visualmente apenas por estímulos 
em preto e branco, ao se deparar com estímulos de outras cores 
aprendeu algo novo – algo que a mais completa pesquisa neuro‑
fisiológica não foi capaz de ensinar: o conhecimento advindo das 
experiências subjetivas. mary conseguia correlacionar processos ce‑
rebrais com percepções de “maçãs vermelhas”, mas ela nunca havia 
experienciado algo da cor “vermelha”. ao sair do mundo preto e 
branco em que vivia, mary percebeu que seu conhecimento neuro‑
fisiológico não era o bastante, pois, se fosse, nada de novo ocorreria 
com sua saída (subseção 1.1.5). como avaliar essa situação pela  
óptica behaviorista radical?

De início, devemos nos perguntar o que mary realmente sabia. 
suponha ‑se que mary esteja rodando um experimento em seu la‑
boratório. numa sala à qual mary não tem acesso direto, o sujeito S 
está diante de um estímulo visual “vermelho”. mas não é essa  
situação que controla o comportamento da cientista mary. ela não 
tem acesso ao estímulo visual “vermelho”. no máximo, pode ter 
acesso a leitores que apresentam notações matemáticas, fórmulas 
físicas, etc., condizentes à presença do estímulo visual “vermelho”. 
assim, quando o sujeito S está diante de um estímulo visual “ver‑
melho”, mary tem acesso a esses dados. Por outro lado, através de 
um monitor preto e branco, mary tem acesso às modificações que 
ocorrem no cérebro do sujeito S e ela sabe quais são as modifica‑
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ções fisiológicas específicas causadas por estímulos visuais “ver‑
melhos”, o que torna possível a ela estabelecer correlações entre 
estimulações “vermelhas” e respostas visuais eliciadas por elas. a 
situação que controla o comportamento verbal da cientista mary e 
faz com que ela afirme que o sujeito S está vendo algo “vermelho”, 
portanto, são essas notações sobre as características físicas dos estí‑
mulos e seus efeitos sobre a fisiologia cerebral de S. trata ‑se da si‑
tuação exposta no Quadro 4.2.

Quadro 4.2

sujeito
S

estímulo 
“vermelho” (se)

resposta visual 
incondicionada 
(rvi) (sd)

resposta descritiva: 
descrição de rvi (rv)

mary

notações sobre as 
propriedades 
físicas do estímulo 
“vermelho” (sd)

mudanças 
fisiológicas no 
cérebro de S 
(sd)

ouvinte do relato do 
sujeito S. 
ensina o sujeito S a 
responder 
discriminativamente

no primeiro quadro temos a situação sob o ponto de vista do 
sujeito S. há um estímulo “vermelho” (se) que elicia a resposta vi‑
sual incondicionada do sujeito S (rvi). a resposta visual eliciada 
pela estimulação estabelece, então, a ocasião para o relato verbal de 
S segundo o qual ele estaria “vendo uma maçã vermelha” (rv). no 
segundo quadro, por sua vez, temos mary observando o sujeito S, 
mas sem ter acesso ao estímulo visual. Uma pergunta importante: 
mary teria acesso à resposta verbal de S? suponha ‑se que sim, já 
que a restrição de Jackson (1982, 1986) cabe apenas ao contato com 
estímulos de outras cores que não preto e branco e, portanto, não 
atinge os relatos a respeito da percepção visual. Dessa forma, a ta‑
refa de mary é relativamente simples: ela observa as notações sobre 
o estímulo visual seguindo ‑se de mudanças específicas na fisiologia 
cerebral de S e, por fim, serve de ouvinte para o relato verbal de S. 
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Depois de diversos experimentos, com diversos sujeitos experi‑
mentais, mary passa a detectar certos padrões nessa relação. Por 
exemplo: os sujeitos respondem verbalmente que estão vendo estí‑
mulos “vermelhos” logo depois que notações do tipo “X” sobre o 
estímulo ocorrem e são seguidas de modificações fisiológicas do 
tipo “Y”. mary até mesmo passa a ensinar, no papel de membro  
da comunidade verbal, os sujeitos experimentais a responderem 
discriminativamente às respostas visuais eliciadas. após a ocor‑
rência do estímulo de notações do tipo “X” e de modificações fi‑
siológicas do tipo “Y”, mary pode dizer ao sujeito experimental: 
“você acabou de ver um objeto vermelho”.

entretanto, o que está em questão é o controle do comporta‑
mento verbal de mary sobre o conceito de “vermelho”. mary está 
sob controle de regras científicas que descrevem as contingências 
pelas quais os sujeitos experimentais passaram. como vimos na 
seção 2.5, porém, as regras não substituem as contingências que 
descrevem. É evidente que mary pode estudar e postular tudo que 
for possível sobre a percepção visual, mas o resultado de todo esse 
processo será a construção de regras científicas. talvez o problema 
no argumento do conhecimento esteja em sustentar, mesmo que  
de maneira velada, a ideia de que as regras produzidas pela ciência, 
se completas, deveriam ser idênticas aos fenômenos aos quais elas se 
di rigem. assim, conhecer todas as regras sobre a percepção visual 
seria o mesmo que ter todas as percepções visuais. mas não é isso o 
que ocorre: seria o mesmo que dizer, por exemplo, que, ao desen‑
volver a teoria da relatividade, einstein experienciou a relatividade. 
Para o behaviorismo radical, o ponto central é que regras e contin‑
gências são coisas distintas: regras, mesmo que na forma de teorias 
científicas, são descrições das contingências e essas descrições não 
são as contingências. sendo assim, ao se libertar do mundo preto  
e branco, mary pela primeira vez passou por contingências que  
envolviam estímulos “vermelhos”. esses estímulos a afetaram de 
uma maneira específica, produzindo respostas visuais incondicio‑
nadas de ver algo “vermelho”, e a comunidade verbal, então, a en‑
sinou a responder discriminativamente dizendo que o que ela via 
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era algo “vermelho”. assim, o conceito de “vermelho”, no reper‑
tório verbal de mary, passou a ser controlado tanto por eventos pri‑
vados relacionados à sua própria experiência visual quanto por 
notações físicas sobre estímulos “vermelhos” que afetaram os su‑
jeitos experimentais de seus estudos.

Dizemos, então, que mary aprendeu algo de novo? sim, pelo 
simples fato de que ela passou por novas contingências de reforço. 
e isso invalidaria ou diminuiria o alcance do estudo objetivo da 
percepção visual ou de qualquer processo fisiológico ou comporta‑
mental? não, pois a ciência, para o behaviorismo radical, pretende 
apenas descrever as contingências para delas extrair teorias (seção 
2.2). a ciência não deveria ter pretensões de fornecer algo que seja 
idêntico às contingências porque, por definição, isso seria impos‑
sível. e mais importante: não há nenhuma relação necessária entre 
aceitar esse suposto “limite” da ciência e postular a existência de 
propriedades mentais irredutíveis. Primeiro porque esse “limite” 
não atinge apenas as “ciências da mente”, mas é uma característica 
da própria ciência: ser uma enciclopédia de regras sobre as con‑
tingências e não ser as contingências propriamente ditas. segundo 
porque, ao sair do quarto preto e branco e aprender algo novo, 
mary apenas passou por novas contingências, e não há nada de 
mental nas contingências.


