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Diego Zilio 



5
sobre A nAturezA 

do comportAmento

este capítulo é dedicado à seguinte questão: qual a natureza  
do comportamento? Discorrer sobre a natureza de um fenômeno  
implica investigar quais são as características essenciais à sua exis‑
tên cia. trata ‑se do problema ontológico que nos remete a Descar tes. 
conforme visto na subseção 1.1.1, Descartes (1642/1984, p.155) 
sustenta que, “se algo pode existir sem uma propriedade, então [...] 
essa propriedade não está incluída em sua essência”. a busca da 
natureza essencial é, portanto, a busca da propriedade que, se  
ausente, resulta na inexistência. foi justamente essa busca que 
fun dou o dualismo cartesiano e, por conseguinte, deu início à fi lo‑
sofia da mente contemporânea. tendo em vistas essas conside ra‑
ções, o objetivo deste capítulo é analisar, a partir do behaviorismo 
radical, quais seriam as características essenciais à existência do 
comportamento para, assim, desvendar a sua natureza.

5.1 metafísica ausente

É possível notar uma tensão na obra de skinner quando bus‑
camos por evidências de seu posicionamento ontológico sobre a na‑
tureza do comportamento. há diversos fatores que contribuem 
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para a manutenção dessa situação. Primeiramente, skinner não es‑
tava interessado em problemas metafísicos e mais de uma vez apre‑
sentou comentários ressaltando esse ponto (skinner, 1931/1961c, 
1953/1965, 1956/1961j, 1963a, 1969b, 1987b). em segundo lugar, 
parece existir certa ambiguidade na obra do autor no que tange à 
importância da substância no estudo do comportamento. Por um 
lado, o autor faz questão de salientar que o comportamento é cons‑
tituído por substância física (skinner, 1935/1961e, 1945/1961g, 
1953/1965, 1954, 1956/1961j, 1966c, 1967, 1974, 1975, 1979), ao 
passo que, por outro lado, nega sua relevância no estudo do com‑
portamento (skinner, 1938/1966a, 1953/1965, 1956/1961j, 1963a, 
1969b, 1979, 1980/1998, 1987b). como poderíamos aliviar essa 
tensão? só uma análise cuidadosa das obras em que skinner expõe 
suas ideias pertinentes ao tema poderá indicar o caminho. come‑
cemos, então, com a “metafísica ausente” do behaviorismo radical. 
Desde o início de seus escritos, skinner já se mostrava desgostoso 
com a metafísica:

nós temos procedido, evidentemente, sobre uma hipótese des‑
necessária, a saber, a de que há [...] o reflexo, coisa que existe 
independentemente das nossas observações, e da qual nossas 
observações se aproximam. tal hipótese é totalmente gratuita, 
mas é notavelmente insistente. [...] se por reflexo queremos dizer 
uma entidade hipotética que existe de modo independente das 
nossas observações, mas da qual se assume que nossas observa‑
ções se aproximam, os problemas são acadêmicos e não precisam 
nos deter; se, por outro lado, definimos o reflexo como uma dada 
correlação observada ou como um tratamento estatístico das cor‑
relações observadas, então os problemas não têm sentido, pois 
ignoram o processo de análise implícito na definição. (skinner, 
1931/1961c, p.341) 

É importante ressaltar que, no período em que o texto foi es‑
crito, “reflexo” era um termo geral que abarcava qualquer relação 
comportamental, não se restringindo apenas à relação respondente 
(seção 2.3). Podemos supor, portanto, que a posição expressa nessa 
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passagem de skinner pode ser direcionada ao comportamento 
como um todo. skinner (1931/1961c) apresenta duas formas de 
definir a natureza do reflexo. a primeira delas consiste na visão 
rea lista da ciência (nagel, 1961), segundo a qual o fenômeno estu‑
dado existe independentemente da observação do cientista, cujo 
papel, por sua vez, seria o de aproximar ‑se cada vez mais da verda‑
deira natureza do fenômeno através de procedimentos científicos. 
as teorias resultantes seriam verdadeiras se a aproximação com a 
realidade fosse comprovada. nesse sentido, as teorias científicas 
seriam quase substitutos formais verbais da realidade. Já a segunda 
forma de definição é bem próxima da visão instrumental da ciência 
(nagel, 1961), segundo a qual as teorias serviriam como instru‑
mentos para manipulação da realidade, mas que, nem por isso, ne‑
cessariamente a refletiriam formalmente. De acordo com o ponto 
de vista instrumentalista, uma teoria científica não teria valor de 
verdade porque não haveria pretensões de compará ‑la com a rea‑
lidade independente de nossas observações. no que concerne ao 
trecho de skinner supracitado, o fato mais importante é que, a des‑
peito de qual seja o ponto de vista acatado, a decisão não influirá na 
ciência do comportamento. o realismo é uma questão a ser ana‑
lisada por metafísicos e não por cientistas do comportamento, e  
os últimos não devem esperar que os primeiros cheguem a alguma 
conclusão para continuarem com seus experimentos. Por outro 
lado, se se defende o instrumentalismo, então a própria questão 
sobre a natureza independente do reflexo perde seu sentido, já que 
desconsidera o caráter analítico que envolve a sua definição. Dessa 
forma, é possível notar que skinner não tinha interesse por essas 
questões: ele era acima de tudo um cientista do comportamento e 
não um realista ou instrumentalista.

o desinteresse pela metafísica é especialmente recorrente 
quando skinner discorre sobre a natureza substancial do mundo. 
Paradoxalmente, como veremos adiante, é justamente nesse âm‑
bito que encontramos suas afirmações mais incisivas sobre a im‑
portância da substância para o behaviorismo radical:
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outro problema no controle por estímulos tem atraído mais 
atenção do que merece por causa de especulações metafísicas 
sobre o que está “realmente lá” no mundo de fora. o que acon‑
tece quando um organismo responde “como se” um estímulo ti‑
vesse outras propriedades? esse comportamento parece indicar 
que o mundo “perceptual” – o mundo tal como o organismo o 
experiencia – é diferente do mundo real. mas, na verdade, a di‑
ferença é entre respostas – entre respostas de dois organismos  
ou entre respostas de um organismo sob modos diferentes de  
estimulação a partir de um único estado de coisas (skinner, 
1953/1965, p.138, itálico adicionado).

o argumento dualista sucede da seguinte forma. nós não co‑
nhecemos o mundo tal como ele é, mas apenas como ele parece 
ser. nós não podemos conhecer o mundo real porque ele está 
fora do nosso corpo, em grande parte à distância. conhecemos 
apenas cópias que estão dentro dos nossos corpos. [...] se acei‑
tamos a posição grega de que podemos conhecer apenas nossas 
sensações e percepções, [então] há apenas um mundo, e este é  
o mundo da mente. É muito simples parafrasear a alternativa 
behaviorista dizendo que há, de fato, apenas um mundo e que 
este é o mundo da matéria, pois o termo “matéria” não é mais 
útil. Seja qual for a substância da qual o mundo é feito, ele contém 
organismos (dos quais nós somos exemplos) que respondem a 
outras partes dele [do mundo] e, assim, “conhecem” em um 
sentido não muito distante de [entrar em] “contato”. nas situa‑
ções em que o dualista precisa considerar discrepâncias entre o 
mundo real e o mundo da experiência, e o idealista berkeliano 
entre experiências diferentes, o behaviorista investiga discrepân‑
cias entre respostas diferentes. (skinner, 1969b, p.247 ‑9, itálico 
adicionado)

essas duas passagens tratam do mesmo assunto e em ambas 
skinner é avesso à importância dada à substância. são as “especula‑
ções metafísicas” sobre como explicar a relação entre “mundo real” 
e “mundo da experiência”, bem como as discrepâncias que podem 
ocorrer no processo – quando, por exemplo, um sujeito experiencia 
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algo que não está no “mundo real”, mas é “como se estivesse no 
mundo real” – que estão em pauta. em outras palavras, skinner 
está lidando com o problema da percepção (seção 3.3) e com o pro‑
blema do conhecimento (seção 2.6). o autor (1969b) apresenta 
duas abordagens. há o ponto de vista dualista, que leva esse nome 
por sustentar a existência de dois mundos: o “mundo real”, que é o 
mundo físico, e o “mundo da experiência”, que é o mundo da mente 
(subseção 1.1.1). na verdade, skinner (1953/1965, 1969b, 1974) 
relaciona o dualismo com a teoria representacionista da percepção, 
segundo a qual não seria o mundo real a ser percebido, mas sim 
cópias ou representações desse mundo construídas na mente do  
observador (seção 3.3). aos dualistas apresentam ‑se dois pro‑
blemas: como ocorre a relação entre representação (“mundo da 
expe riência”) e objeto percebido (“mundo real”)?; e como explicar 
as discrepâncias entre representação e realidade? o argumento 
central do idealismo,1 por sua vez, é que existe apenas a mente, 
sendo o mundo real uma ilusão criada por ela. Dessa forma, haveria 
um monismo, mas um monismo mental. não haveria represen‑
tação da realidade, tal como no dualismo, mas unicamente a “reali‑
dade mental”. restaria somente responder como e por que existem 
discrepâncias entre percepções e sensações distintas dentro do 
mundo monista mental.

skinner (1969b) conclui que seria muito simples apresentar o 
behaviorismo radical como teoria materialista, pois o termo “ma‑
téria” perdeu sua importância. o que o autor quer dizer com isso? 
Primeiramente, é importante ressaltar que tanto o dualismo quanto 
o idealismo são teses sobre a natureza substancial do mundo. Para o 
primeiro há duas substâncias, a mental e a física, e para o segundo 
há apenas a substância mental. Qual seria a terceira opção? natu‑

1. essa tese é sustentada, por exemplo, por Berkeley (1713/1901). o idealismo 
não foi apresentado na seção 1.1 porque se trata de uma teoria comumente au‑
sente nas discussões recentes a respeito da natureza da mente (e.g., armstrong, 
1968; churchland, 1988/2004; guttenplan, 1994; Kim, 1996; ludwig, 2003; 
teixeira, 2000).
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ralmente, a única que falta é a de que existe apenas uma substância, 
a física. todavia, skinner segue este rumo em sua argumentação: é 
muito fácil dizer que o behaviorismo radical é monista fisicalista. o 
que justifica esse ato? Poderíamos sugerir que a posição de skinner 
reflete seu desinteresse pela metafísica: para o behaviorismo radical 
não importa qual seja a natureza substancial do mundo. mas essa 
interpretação não seria precisa o bastante.

a chave para entender a posição de skinner está na primeira ci‑
tação: as discrepâncias encontradas no processo perceptivo devem ser 
explicadas a partir das contingências de reforço. o mesmo “estado de 
coisas” (skinner, 1953/1965, p.138) pode constituir estímulos fun‑
cionalmente diferentes. Um objeto físico com propriedades físicas 
específicas, por exemplo, pode servir de estímulo discriminativo  
ou até mesmo de estímulo eliciador para respostas visuais das mais 
diversas (seção 3.3). o que importa é a história de reforçamento 
responsável pelo repertório comportamental dos sujeitos. nas pa‑
lavras de skinner (1974, p.79): “pessoas veem coisas diferentes 
quando estiverem expostas a diferentes contingências de reforço”. 
se há discrepâncias entre como um sujeito S1 e um sujeito S2 res‑
pondem ao mesmo estado de coisas – que, nesse caso, constituiria 
dois estímulos diferentes, um para S1 e outro para S2 –, é só porque 
as classes comportamentais de S1 e de S2 devem ser funcionalmente 
diferentes. em suma, o que skinner faz é ressaltar que as especula‑
ções metafísicas sobre a natureza substancial do mundo não são im‑
portantes, na medida em que as explicações estão nas contingências 
e não nos “estados de coisas” que as constituem. É exatamente nesse 
sentido que o termo “matéria” perdeu sua importância, pois a de‑
fesa do monismo fisicalista, por si só, não ajudaria nas explicações 
do comportamento.

há, porém, um ponto que deve ser ressaltado. o behaviorismo 
radical é veementemente contrário à teoria representacionista da 
percepção e do conhecimento. conhecimento não é contemplação, 
não é algo que um sujeito possui e estoca em sua mente para uso 
futuro. conhecimento é comportamento (seção 2.6). a percepção, 
por sua vez, é apresentação e não representação. o observador não 
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cria cópias mentais do mundo percebido. ele responde aos estí‑
mulos na medida em que os percebe e, dessa forma, os conhece 
(seção 3.3). sendo assim, mesmo sem especulações metafísicas, a 
teoria dualista não é posição cabível no behaviorismo radical. a de‑
fesa da existência de um “mundo mental” em adição à existência de 
um “mundo físico”, que além de tudo se relacionam entre si, traz 
consigo teses – como a da representação e do conhecimento – com 
as quais o behaviorismo radical é, em princípio, incompatível. nas 
palavras de skinner (1988, p.213): “É a essência do behaviorismo 
argumentar que uma pessoa não internaliza o mundo ou faz cópias 
dele [...] e que o comportamento que aparenta precisar de uma re‑
presentação interna deve ser explicado de outra forma”. Portanto, é 
possível supor que, não importa qual seja a natureza substancial do 
mundo – física, mental ou qualquer outra –, esse mundo deve 
conter apenas uma delas. o dualismo substancial parece não ser 
posição compatível com as explicações behavioristas radicais do 
comportamento. essa questão será abordada adiante. em tempo, 
continuemos com outra passagem em que skinner nega se importar 
com a natureza substancial do mundo:

Por mais de 2.500 anos filósofos e psicólogos têm discutido a na‑
tureza dessa substância [mental], mas para os propósitos atuais 
nós podemos aceitar a dissolução que apareceu na Punch2 em 
1855: o que é matéria? – never mind. o que é mente? – no 
matter. Mente ou matéria, era algo dentro da pessoa que determi‑
nava o que ela fazia. (skinner, 1987b, p.780, itálico adicionado)3

nessa citação, skinner reafirma seu desinteresse pela natureza 
substancial da mente. o que está em questão aqui, todavia, não é a 
teoria da percepção ou do conhecimento, mas sim o problema do 
agente iniciador do comportamento. em linhas gerais, não importa 

2. Punch é uma revista de teor satírico publicada na inglaterra. a citação referida 
por skinner está no volume XXviii.

3. Decidimos manter algumas partes da citação em inglês, pois, se fossem tradu‑
zidas, perderiam o sentido que skinner quer ressaltar.
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se a mente é algo imaterial ou algo físico, pois as teorias mentalistas 
ainda explicam o comportamento em função de causas internas. 
no mesmo texto, skinner (1987b, p.780) observa que o erro na psi‑
cologia é que “o comportamento é raramente considerado como 
um objeto de estudo em si mesmo, sendo antes considerado como 
mera expressão ou sintoma de acontecimentos mais importantes 
internos à pessoa que se comporta”. em outra passagem, o autor 
(1988, p.245) afirma que “a questão crucial no behaviorismo não 
era o dualismo; mas sim a origem”. o que skinner quer dizer com 
isso? como já vimos em outras partes deste livro (seções 2.3, 3.2  
e 4.4), as explicações do comportamento devem ser buscadas na 
história filogenética e ontogenética do organismo. elas não estão 
dentro do organismo. É evidente que um organismo que carrega 
consigo a história filogenética de sua espécie e que passou por uma 
história ontogenética singular é um organismo fisiologicamente 
modificado. mas a explicação do comportamento não está na es‑
trutura que compõe o organismo, invariavelmente caracterizada 
como algo que está dentro dele, mas sim na própria história. em 
síntese, não importa se o agente interno é “mental cartesiano” ou 
“mental cerebral”,4 pois as explicações estão na história filogené‑
tica e ontogenética do organismo – elas estão no comportamento 
enquanto processo.

Prosseguindo com a análise das passagens em que skinner diz 
não estar interessado na natureza substancial do mundo:

não quero levantar a questão da suposta natureza dessas enti‑
dades internas. [...] se há aqueles que acreditam que a psiquiatria 
preocupa ‑se com um mundo para além do organismo psicobio‑
lógico ou biofísico, que a mente consciente e inconsciente não 
possuem extensão física, e que os processos mentais não afetam 
o mundo de acordo com as leis da física, então os argumentos 

4. aqui devemos considerar a ciência cognitiva influenciada pelas neurociências. 
É o que skinner (1987b, p.784) faz: “Psicólogos cognitivos gostam de dizer 
que ‘a mente é o que o cérebro faz’”.
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seguintes devem ser tanto mais convincentes. A questão não é a 
da natureza desses eventos, mas sim a de sua utilidade e conve‑
niência numa descrição científica. (skinner, 1956/1961j, p.209‑
‑10, itálico adicionado)

o problema básico não é a natureza da substância da qual o 
mundo é feito, ou se o mundo é feito de uma ou duas substân‑
cias, mas sim a dimensão das coisas estudadas pela psicologia e os 
métodos relevantes para elas. [...] a objeção não é que essas coisas 
são mentais, mas que elas não oferecem explicação real e ficam no 
caminho de uma análise mais efetiva. (skinner, 1963a, p.951, 
itálico adicionado)

nessas passagens, skinner apresenta críticas mais gerais. não 
está mais se referindo a temas específicos, como a teoria da per‑
cepção, o problema do conhecimento ou as explicações interna‑
listas do comportamento. Dessa vez há duas questões essenciais e 
inseparáveis: o behaviorismo radical enquanto filosofia da ciência e 
a efetividade da explicação comportamental. De certa forma, talvez 
não de maneira tão evidente, essas questões já estavam presentes 
nas asserções do autor supracitadas. nesse contexto, a questão‑
‑chave que se coloca é a seguinte: qual é o propósito da ciência do 
comportamento humano? Deixemos skinner (1953/1965, p.23) 
responder:

Queremos saber por que os homens se comportam da maneira 
que se comportam. Qualquer condição ou evento que possa ter 
efeitos demonstráveis sobre o comportamento deve ser levado 
em conta. Pela descoberta e análise dessas causas nós podemos 
prever o comportamento; na medida em que podemos mani‑
pular o comportamento, nós podemos controlá ‑lo.

essencialmente, o objetivo da ciência do comportamento é ma‑
nipular as variáveis relacionadas ao fenômeno estudado e, a partir 
dos dados obtidos nesse processo, criar condições para a previsão e 
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para o controle do comportamento. as características da filosofia 
da ciência behaviorista radical já foram apresentadas em outra 
parte deste trabalho (seção 2.2). entretanto, há um ponto que é de 
suma importância para entender o desdém pela metafísica por 
parte de skinner. Para o behaviorismo radical, o principal propó‑
sito, senão o único, do conhecimento científico é possibilitar a ma‑
nipulação efetiva do mundo natural. em diversos momentos, 
skinner ressalta essa característica de sua filosofia da ciência: “co‑
nhecimento científico é o que as pessoas fazem ao prever e controlar 
a natureza” (skinner, 1956/1961j, p.215); “a ciência é em grande 
parte uma análise direta dos sistemas reforçadores encontrados na 
natureza; sua preocupação é facilitar o comportamento reforçado 
por elas” (skinner, 1966/1969a, p.143); e “o ponto da ciência [...] 
é analisar as contingências de reforço encontradas na natureza e 
formular regras ou leis com as quais se torna desnecessário expor ‑se 
a elas a fim de se comportar efetivamente” (skinner, 1969b, p.166). 
em outras palavras, a ciência nos permite conhecer de maneira 
acurada as contingências presentes no mundo; e a atividade cientí‑
fica é indispensável para o “aprimoramento” de nossas classes 
comportamentais no sentido de contribuir para o aumento da pro‑
babilidade de ocorrência de consequências reforçadoras. o au‑
mento da ocorrência de consequências reforçadoras indica, por sua 
vez, que estamos agindo efetivamente no mundo.

Uma das principais características da ciência é a criação de re‑
gras e leis que nos ajudam a agir efetivamente no mundo: não pre‑
cisamos passar pelas contingências para saber como nos portar 
perante elas. trata ‑se do comportamento governado por regras 
(seção 2.5). nesse sentido, o valor da ciência é essencialmente prá‑
tico. É por isso que skinner (1969b, 1972d, 1979, 2004) afirma que 
as primeiras regras “científicas” talvez tenham sido os conselhos 
baseados na experiência empírica (“rules of thumb”) dos artífices 
que serviam bem aos propósitos práticos que os trabalhos exigiam. 
todavia, embora a ciência tenha se desenvolvido a ponto de abarcar 
as mais complexas contingências do nosso mundo, o princípio 
ainda permanece o mesmo: promover a ação efetiva. De fato, 
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skinner (1969b, p.254) até mesmo contrapõe sua visão de ciência 
com a alternativa representacionista:

geralmente se argumenta que a ciência está preocupada não 
apenas com a predição e controle, mas também com o entendi‑
mento ou ainda com a contemplação pura, mas o conhecimento 
científico não é uma percepção elaborada do mundo externo na 
mente do cientista, sendo antes o que o cientista faz com relação 
ao mundo.

É interessante notar que, no final, acabamos voltando ao tema 
que introduziu esta seção: o descaso de skinner para com a dis‑
cussão metafísica entre realismo e instrumentalismo. a ciência do 
comportamento proposta pelo behaviorismo radical não está inte‑
ressada em desvendar a natureza da realidade. o seu propósito é 
mais moderado: promover condições para a ação efetiva. as regras 
e leis desenvolvidas por essa ciência, por sua vez, não pretendem 
ser formalizações que refletem o real – afinal, isso é em princípio 
impossível, já que as regras não substituem as contingências que 
descrevem5 – e nesse sentido não possuem “valor de verdade”. elas 
não são verdadeiras ou falsas, mas podem ser julgadas pela sua efe‑
tividade.

É possível sintetizar as razões que sustentam o desinteresse de 
skinner pela metafísica seguindo estes passos: (1) Para skinner, o 
propósito da ciência como um todo é criar condições para ação efe‑
tiva, o que significa aumentar a probabilidade de ocorrência de 
consequências reforçadoras; (2) já o propósito da ciência do com‑
portamento humano é produzir conhecimento pelo qual possamos 
prever e controlar o comportamento (condições necessárias para 
ação efetiva nesse contexto); (3) sendo assim, não é de interesse do 
behaviorista radical saber se sua teoria do comportamento é realista 

5. as diferenças entre regras e contingências foram apresentadas na seção 2.5. 
Discorreu ‑se especialmente sobre a aplicação dessas diferenças no contexto 
científico nas seções 4.5 e 6.4.
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ou instrumentalista ou se os axiomas que a compõem são ver‑
dadeiros ou falsos, pois as consequências que controlam o seu  
comportamento, enquanto cientista do comportamento, são todas 
práticas; (4) é especialmente desimportante para o behaviorismo 
radical discorrer sobre a natureza substancial do mundo, pois de 
nada vale saber qual é a substância que o compõe, já que há neste 
mundo comportamento; (5) assim, discussões sobre percepção, co‑
nhecimento, agentes internos causadores do comportamento, dentre 
outras, não devem se prender ao discurso substancial, pois o que 
conta nesse caso é a relação;6 (6) o âmago da questão, portanto, está 
no caráter relacional do comportamento (seção 2.1). não é impor‑
tante falar de “matéria” porque o que define o comportamento é a 
relação e não a substância que o compõe. afinal, não é um dos prin‑
cípios do behaviorismo radical estudar o comportamento pelos 
seus próprios termos e em seu próprio nível de análise (skinner, 
1931/1961c, 1938/1966a, 1961f, 1979, 1980/1998)? sendo esses 
termos relacionais, a importância da substância se torna diminuta.

a ausência da metafísica no behaviorismo radical só é mantida 
se não avançarmos em interpretações mais aprofundadas sobre essa 
filosofia da ciência. o termo‑chave para entender a ausência é: desne‑
cessidade. não precisamos advogar um posicionamento metafísico 
para sermos cientistas do comportamento. não precisamos fazer 
metafísica para fazer ciência no sentido proposto por skinner.7 Por 
um lado, isso nos dá liberdade para continuar com a construção da 
teoria do comportamento sem nos preocupar com divagações me‑
tafísicas. Por outro lado, essa mesma abstenção abre as portas para 

6. Basta lembrarmos, por exemplo, que não é a natureza substancial que demarca 
as dimensões conceituais (seção 1.2) quando lidamos com os processos ditos 
“mentais” pela óptica do behaviorismo radical (capítulo 3), mas sim a própria 
relação.

7. Poderíamos arguir, todavia, que o próprio desprendimento para com a metafí‑
sica é também uma posição metafísica. mas nesse sentido, então, o que não 
seria metafísica? o ponto que deve permanecer é o seguinte: não é preciso dis‑
correr sobre a natureza última da realidade (isto é, fazer metafísica) para cons‑
truir uma ciência do comportamento.
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diversas interpretações sobre a posição metafísica mais condizente 
com o behaviorismo radical. como já foi dito, o objetivo deste capí‑
tulo é desvendar a natureza do comportamento, o que significa 
buscar as propriedades que, se ausentes, resultam em sua inexis‑
tência. trata ‑se de um empreendimento metafísico acerca da onto‑
logia do comportamento. Portanto, para que seu cumprimento seja 
possível, é preciso ir um pouco além do behaviorismo radical de 
“metafísica ausente”. no entanto, é necessário fazer isso a partir do 
próprio behaviorismo radical. no que tange ao comportamento, 
então, quais seriam as suas propriedades essenciais?

5.2 A importância da substância

se há um contexto do qual é possível extrair informações rele‑
vantes para a discussão sobre a natureza do comportamento, então 
esse contexto é o da tensão entre substância e relação no behavio‑
rismo radical. Portanto, em primeiro lugar, é preciso esclarecer em 
que sentido a substância não é importante para uma análise rela‑
cional. em contrapartida, também é necessário mostrar em que 
sentido a substância é importante para a relação.

a diminuição da importância da substância na filosofia beha‑
viorista radical é um tema inerente a este livro. É possível localizá ‑lo 
em todas as seções dedicadas ao behaviorismo radical. os primeiros 
indícios decorrem da própria definição de comportamento como 
um processo relacional de fluxo contínuo (seção 2.1). outro sinal 
evidente é a definição relacional dos conceitos que constituem a 
análise do comportamento: estímulo, resposta, consequência, res‑
pondente, operante, comportamento verbal, comportamento go‑
vernado por regras e comportamento modelado pelas contingências 
(capítulo 2). talvez o ponto demarcatório desse processo esteja na 
discussão de skinner sobre o caráter genérico dos termos de sua  
ciência (seção 2.3). nesse momento, o autor se desvencilhou das 
estratégias de definição e descrição fundadas puramente nas pro‑
priedades físicas dos eventos, para analisá ‑los de acordo com seus 
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papéis funcionais na relação comportamental. contribuiu também 
para o distanciamento do discurso substancial a análise estrita‑
mente relacional feita dos processos normalmente classificados 
como mentais: pensamento, intencionalidade, conteúdos mentais, 
percepção, sensação, imagem mental, consciência e experiência (ca‑
pítulo 3). há, além disso, a análise relacional dos problemas levan‑
tados pelas teorias da mente (capítulo 4). o ápice do distanciamento, 
enfim, se deu na seção anterior (seção 5.1), que discorreu sobre  
a desnecessidade de se estabelecer um ponto de vista metafísico  
no que diz respeito à natureza substancial do mundo quando o que 
queremos é desenvolver uma teoria do comportamento.

É possível supor que haja três fatores centrais que justificam o 
distanciamento de skinner em relação à importância da substância: 
a metafísica ausente, a concepção de ciência e a definição de com‑
portamento. todos eles já foram detalhados ao longo deste livro, 
principalmente nas seções 2.1, 2.2, 2.3 e 5.1. a metafísica ausente 
apenas indica que não é necessário discorrer sobre problemas me‑
tafísicos para fazer ciência do comportamento. o segundo fator 
sustenta a tese de que é viável prover conhecimento científico efe‑
tivo para a previsão e o controle do comportamento sem depender 
do auxílio de análises no nível fisiológico (substancial). trata ‑se do 
argumento fundado nos interesses práticos da ciência do compor‑
tamento. o terceiro fator, por sua vez, é de grande importância, 
pois é pressuposto essencial para a própria independência da ciên‑
cia do comportamento em relação à fisiologia. não seria possível – 
ou até mesmo coerente – postular a independência da ciência do 
comportamento se o seu objeto de estudo não possuísse alguma 
característica demarcatória que o tornasse discernível do objeto de 
estudo da fisiologia. É nesse ponto que entra a definição relacional: 
comportamento é relação. Uma ciência da substância, que é o caso 
da fisiologia, não daria conta da relação – é preciso uma ciência do 
comportamento.

De fato, todos os passos supracitados que envolvem o distancia‑
mento do behaviorismo radical do âmbito substancialista decorrem 
desses três fatores. o relacionismo que define o comportamento in‑
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terdita qualquer abordagem puramente substancial em sua caracte‑
rização. Já os objetivos práticos que definem a filosofia da ciência 
behaviorista radical tornam as investigações fisiológicas desnecessá‑
rias, pois é possível explicar o comportamento, a ponto de prevê ‑lo e 
controlá ‑lo, sem fazer referência a elas. além disso, os objetivos 
práticos da ciência do comportamento, que justificam a “metafísica 
ausente” do behaviorismo radical, tornam infrutífera qualquer dis‑
cussão sobre a natureza substancial do mundo. em poucas palavras, 
qualquer que seja o resultado final dessas divagações metafísicas 
(realismo, instrumentalismo, dualismo, idealismo, monismo fisica‑
lista, etc.), ele não afetará o fato de que, pelo conhecimento cons‑
truído mediante a prática científica do analista do comportamento, 
é possível prever e controlar o comportamento efetivamente.

até o momento, apenas foram retomadas as razões para crer 
que a substância não é algo importante para o behaviorismo radical. 
Portanto, agora devemos fazer a seguinte pergunta: em que sentido 
a substância é importante para o behaviorismo radical? mas não 
seria um contrassenso propor essa questão ao mesmo tempo em 
que há argumentos razoáveis que tornam a substância desimpor‑
tante? não seria um contrassenso porque há uma delimitação bem 
clara quando se trata dos motivos que resultaram no distancia‑
mento do behaviorismo radical em relação à análise substancial: o 
caráter prático que fundamenta a construção da ciência do compor‑
tamento; a ausência de comprometimentos metafísicos; e a defi‑
nição relacional de comportamento. haveria, então, algum lugar 
no behaviorismo radical para a importância da substância?

o caminho em direção a uma resposta positiva começa com a 
seguinte passagem de skinner (1935/1961e, p.355, itálico adicio‑
nado): “Deve haver propriedades definidoras tanto do lado do estí‑
mulo quanto da resposta; caso contrário, nossas classes não terão 
referência necessária aos aspectos reais do comportamento”. trata ‑se 
de um trecho do artigo em que o autor pela primeira vez discorreu 
sobre a natureza genérica dos conceitos que figuram em sua ciência. 
skinner (1935/1961e) estava enfrentando um dilema: por um lado, 
era preciso que os estímulos e as respostas fossem passíveis de des‑
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crição por meio de suas propriedades físicas, já que são essas pro‑
priedades que os alocam na realidade empírica; por outro lado, a 
descrição baseada puramente nas propriedades físicas poderia trans‑
gredir a natureza relacional dos conceitos e do processo comporta‑
mental. a saída do autor foi propor a noção de classes (seção 2.3). ao 
tratarmos de classes de eventos não transgredimos o relacionismo 
nem deixamos de lado as propriedades físicas que os tornam “reais”. 
a questão é bem simples: quando descrevemos uma contingência, 
utilizamos a linguagem fisicalista substancial para caracterizar os 
termos envolvidos. Dizemos, por exemplo, “luz acesa”, “pressionar 
a barra com a pata” e “pelota de comida”. em nosso próprio com‑
portamento verbal utilizamos as propriedades físicas constitutivas 
dos eventos para descrevê ‑los. ora, como poderíamos descrever um 
estímulo discriminativo “luz acesa” a não ser pela sua propriedade 
física e, portanto, substancial, de ser uma luz acesa? outro modo  
de descrição é inconcebível. De nada adianta permanecer apenas no 
nível descritivo funcional porque dessa forma só teríamos conceitos 
vazios. nem mesmo poderíamos afirmar que há um estímulo, que 
há uma resposta e que há uma consequência, pois a pergunta que se 
seguiria seria “onde há?” e não é possível ir adiante com nosso dis‑
curso puramente funcional para responder a essa questão. em suma, 
precisamos do vocabulário substancial para alocar a relação na reali‑
dade – precisamos substancializar a relação.

a noção de classes é importante porque, ao mesmo tempo em 
que permite que os conceitos comportamentais sejam descritos 
pelas suas propriedades físicas, também mantém a natureza rela‑
cional do processo. isto é, ela estabelece um ponto de equilíbrio 
entre discurso substancial e discurso relacional que é imprescin‑
dível para a ciência do comportamento. embora descrevamos um 
estímulo discriminativo pela sua propriedade física “luz acesa”, 
não é a propriedade de ser uma luz acesa que o torna estímulo dis‑
criminativo, mas sim as contingências das quais ele faz parte. É na 
relação que a luz acesa se torna um estímulo discriminativo, mas é 
graças às suas propriedades físicas que é possível concebê ‑la como 
estímulo discriminativo. É por isso que skinner faz comentários 
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como: “os eventos que afetam um organismo devem ser passíveis 
de descrição na linguagem da ciência física” (skinner, 1953/1965, 
p.36); e “Uma análise experimental descreve o estímulo na lin‑
guagem da física” (skinner, 1966c, p.215).

É possível observar, inclusive, que há uma concatenação entre a 
importância da descrição fisicalista e os propósitos da ciência do 
comportamento na seguinte passagem de skinner (1938/1966a, 
p.428 ‑9): “Um dos objetivos da ciência é provavelmente a expo‑
sição de todo o conhecimento em uma única ‘linguagem’. [...] outro 
é a predição e controle dentro de uma única área”. o behaviorismo 
radical é fiel aos dois objetivos. a predição e o controle do com‑
portamento configuram‑se como os objetivos principais da ciência 
beha viorista radical e, ainda que as propriedades físicas descritas 
não sejam os aspectos demarcatórios das relações funcionais, po‑
demos dizer seguramente que skinner estava preocupado em 
manter o vocabulário fisicalista (substancialista) na descrição dos 
eventos de sua ciência.

contudo, a importância da substância não envolve apenas o vo‑
cabulário utilizado na descrição das relações comportamentais: as 
próprias relações dependem de propriedades físicas. esse fato é 
mais evidente no respondente, pois a “força” de uma relação desse 
tipo é produto das propriedades físicas dos estímulos (intensidade) 
e das respostas (magnitudes) dispostas em períodos de tempo  
variáveis (latência). conforme visto na seção 2.3, nas relações res‑
pondentes a variável independente é o limiar do estímulo, o que 
significa que as principais variações das relações respondentes 
ocorrem em função da manipulação direta das propriedades físicas 
dos estímulos eliciadores. sendo assim, não é errado dizer que  
as propriedades físicas (substanciais) determinam as características 
das relações respondentes e que, portanto, não é possível subtrair a 
substância desse tipo de relação comportamental.

o que é possível dizer sobre as relações operantes? De acordo 
com o que foi apresentado na seção 2.3, as diferenças entre res‑
pondentes e operantes acerca de seus métodos de estudo e de suas 
medidas de análise indicam apenas que há papéis diferentes, mas 
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não ausentes, para as propriedades físicas dos elementos consti‑
tuintes das contingências. em poucas palavras: a substância também 
é impotante para o estabelecimento de relações operantes. a única 
diferença entre respondente e operante no que diz respeito às pro‑
priedades físicas dos estímulos e das respostas está em suas funções. 
no respondente, as propriedades físicas são as responsáveis pelas 
características das relações. Por outro lado, no operante, as contin‑
gências é que são responsáveis pelas propriedades físicas dos ele‑
mentos que constituem a relação. isto é: as propriedades físicas 
tanto dos estímulos quanto das respostas são selecionadas de acordo 
com as consequências (seção 2.3). em suma, não há relação com‑
portamental, seja respondente ou operante, sem substância.

entretanto, a importância da substância no behaviorismo radical 
vai um pouco mais além. skinner (1953/1965, 1956/1961j, 1957, 
1957/1961d, 1963a, 1963b, 1983b) sempre se referiu à ciência do 
comportamento como parte das ciências naturais. em suas palavras: 
“ela é, eu assumo, parte da biologia. o organismo que se comporta 
é o organismo que respira, digere, engravida, faz gestação, e assim 
por diante” (skinner, 1975, p.42); e “observar uma pessoa se 
comportar [...] é como observar qualquer sistema físico ou bioló‑
gico” (skinner, 1956/1961j, p.206). Portanto, a ciência do compor‑
tamento deveria tratar todos os fenômenos que dela são próprios a 
partir do vocabulário da ciência natural: o vocabulário fisicalista. É 
por isso que skinner é cuidadoso em sempre ressaltar que os eventos 
estudados pela ciência do comportamento são eventos físicos. se 
fosse de outra forma, a ciência do comportamento não seria uma 
“ciência natural”. esse cuidado é bastante evidente quando o autor 
trata dos eventos privados (seções 2.6 e 4.2): “mas eu mantenho 
que minha dor de dente é tão física quanto minha máquina de es‑
crever, embora não pública” (skinner, 1945/1961g, p.285); “Um 
evento privado pode ser distinguido pela acessibilidade limitada, 
mas não [...] por alguma estrutura ou natureza especial” (skinner, 
1953/1965, p.257); “mas não se segue que essa parte particular [a 
privacidade] tenha qualquer propriedade física ou não física espe‑
cial” (skinner, 1954, p.304); “os eventos observados através da in‑
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trospecção são fisiológicos (todo comportamento é fisiológico)” 
(skinner, 1979, p.295); e, finalmente:

a objeção behaviorista não é primeiramente à natureza metafí‑
sica da substância mental. eu acolho a posição, claramente favo‑
rável entre psicólogos e fisiologistas e de modo nenhum estranha 
à filosofia, de que o que nós observamos introspectivamente, 
assim como o que sentimos, são estados do nosso corpo. (skinner, 
1975, p.44)

essa última passagem é especialmente importante, pois abrange 
tanto o discurso antimetafísico sobre a natureza substancial quanto 
a reafirmação do posicionamento behaviorista radical: o comporta‑
mento, seja privado ou público, é um processo físico. Dessa forma, 
é possível supor que o comprometimento com as “ciências natu‑
rais” contribuiu, ainda que de maneira indireta, para que skinner 
estabelecesse sua posição sobre a natureza substancial do mundo. 
esse fato fica mais evidente, porém, em suas críticas ao behavio‑
rismo metodológico.

a diferença fundamental entre behaviorismo radical e behavio‑
rismo metodológico está na forma como as teorias avaliam os even‑
tos privados: “a distinção entre público e privado não é, de modo 
algum, a mesma que entre físico e mental. É por isso que o beha‑
viorismo metodológico (que aceita a primeira) é muito diferente do 
behaviorismo radical (que elimina o último termo da segunda)” 
(skinner, 1945/1961g, p.285). em síntese, para o behaviorismo me‑
todológico, público denota físico e privado denota mental, e, para  
o behaviorismo radical, público e privado são eventos comporta‑
mentais diferenciados pela forma como se entra em contato com os 
es tímulos e não pela natureza constitutiva desses eventos, o que sig‑
nifica que é errado fundamentar a dicotomia físico ‑mental a partir 
da dicotomia público ‑privado8 (seção 4.2). 

8. É interessante notar que até mesmo a distinção entre eventos privados e 
eventos públicos depende, em certa medida, do âmbito substancial, pois nessa 
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outro ponto importante é que a forma como o behaviorismo 
metodológico coloca a questão acaba por resultar na defesa implí‑
cita do dualismo mente ‑corpo. Para o behaviorismo metodológico, 
não é viável estudar os eventos privados porque eles não são passí‑
veis de verificação objetiva e, por essa razão, o valor de verdade das 
análises não pode ser atribuído consensualmente pelos cientistas. 
trata ‑se do argumento positivista lógico segundo o qual as con‑
dições de verificação dos termos psicológicos devem ser comporta‑
mentos físicos e observáveis publicamente (subseção 1.1.2 e seção 
4.1). nas palavras de skinner (1953/1965, p.281 ‑2): “outra so‑
lução proposta ao problema da privacidade é que há eventos pú‑
blicos e privados e que os últimos não possuem lugar na ciência 
porque a ciência requer concordância entre os membros da comu‑
nidade”. o problema com essa “solução”, continuando com skinner 
(1953/1965, p.282), é o seguinte: “longe de evitar a distinção tra‑
dicional entre mente e matéria, ou entre experiência e realidade,  
na verdade essa visão a encoraja. ela assume que há, de fato, um 
mundo subjetivo que está além do alcance da ciência”. não é er‑
rado, portanto, defender que o âmago da distinção entre behavio‑
rismo radical e behaviorismo metodológico está no fato de que o 
primeiro não deixa nenhum fenômeno comportamental de fora de 
sua análise, mesmo que esse fenômeno seja observável apenas ao 
ser que se comporta, e faz isso porque, a partir de seu posiciona‑
mento naturalista, todos os fenômenos comportamentais devem 
ser necessariamente vistos como fenômenos físicos. e mais, todos 
os fenômenos naturais estão ao alcance das ciências naturais e, por 
esse motivo, negar o estudo dos eventos privados apenas por causa 
da privacidade poderia sugerir uma dualidade de natureza substan‑
cial entre mente e matéria – não é por ser privado que um fenômeno 
deve ser banido como objeto de estudo das ciências naturais. 

distinção é imprescindível levar em conta as vias de contato – sistemas ner‑
vosos interoceptivo e proprioceptivo (eventos privados) e sistema nervoso ex‑
teroceptivo (eventos públicos) (seções 2.6 e 4.2); vias que constituem parte 
estrutural (substancial) da fisiologia do organismo que se comporta.
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skinner (1945/1961g, p.284), ao discutir esse problema do beha‑
viorismo metodológico, apresenta a seguinte conclusão: “o que 
está faltando [ao behaviorismo metodológico] é a corajosa e exci‑
tante hipótese behaviorista de que o que uma pessoa observa e fala 
sobre é sempre o mundo ‘real’ ou ‘físico’ (ou, ao menos, o ‘único’ 
mundo)”. em poucas palavras, ao discorrer sobre as diferenças 
entre behaviorismo radical e behaviorismo metodológico e ao se 
comprometer com as ciências naturais, skinner inevitavelmente  
se valeu do discurso substancialista e acabou por deixar escapar su‑
postos comprometimentos metafísicos acerca da natureza substan‑
cial do mundo.

também é possível notar a importância da substância para o 
behaviorismo radical quando skinner discorre sobre o papel da fi‑
siologia na explicação do comportamento: preencher as lacunas 
temporais e espaciais que a análise essencialmente histórica do 
behaviorismo radical possui (seção 4.4). em linhas gerais, as histó‑
rias filogenéticas e ontogenéticas dos organismos são substancia‑
lizadas pelas suas modificações fisiológicas. Um organismo que 
passou por uma história de condicionamento é um organismo fisio‑
logicamente modificado. Buscamos o “por quê?” de seu repertório 
comportamental presente na sua história de condicionamento e 
buscamos o “como?” na análise substancial da fisiologia. mas não  
é só no âmbito metodológico que a análise substancial da fisiologia 
traz informações relevantes para a análise relacional do behavio‑
rismo radical. a própria relação depende da estrutura. essa consta‑
tação pode parecer óbvia, mas há uma grande diferença entre 
aceitar o auxílio metodológico da fisiologia para o preenchimento 
de lacunas inerentes à ciência do comportamento e postular a de‑
pendência existencial do comportamento em relação à estrutura  
fisiológica. em diversas passagens, skinner parece sustentar a se‑
gunda tese: “o fisiologista estuda estruturas e processos sem os 
quais o comportamento não poderia ocorrer” (skinner, 1963a, 
p.957); “não há dúvidas sobre a existência de órgãos dos sentidos, 
nervos e cérebros ou sobre suas participações no comportamento” 
(skinner, 1969d, p.25); “Dizem que os [behavioristas radicais] 
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estão interessados no controle do comportamento, mas não em en‑
tender os mecanismos por ele responsáveis. tenho certeza de que 
há mecanismos, mas eles pertencem a uma disciplina diferente – 
fisiologia” (skinner, 1983b, p.15); e “todo comportamento é de‑
vido aos genes, alguns mais ou menos diretamente, e o restante por 
meio do papel dos genes na produção das estruturas que são mo‑
dificadas durante o tempo de vida do indivíduo” (skinner, 1988, 
p.430). concluindo com skinner (1969d, p.60):

seria mais fácil enxergar como os fatos fisiológicos e comporta‑
mentais estão relacionados se tivéssemos uma explicação com‑
pleta do organismo que se comporta – tanto do comportamento 
observável quanto dos processos fisiológicos que ocorrem ao 
mesmo tempo. [...] o organismo seria visto como um sistema 
unitário, e seu comportamento claramente como parte de sua  
fisiologia.

a complementaridade entre fisiologia e análise do comporta‑
mento não se resume apenas ao nível metodológico (seção 4.4), mas 
se estende à própria existência do comportamento: não há compor‑
tamento sem substância (genes, cérebro, órgãos dos sentidos, mús‑
culos, e assim por diante).

5.3 metafísica presente

Baseando ‑se no que foi até agora escrito, é possível apresentar 
uma síntese sobre o papel da substância no behaviorismo radical.  
a substância não é importante pelos seguintes motivos: (1) metafí‑
sica ausente: o behaviorismo radical não precisa prestar contas às 
discussões metafísicas, pois, qualquer que seja o resultado, ele não 
falseará o fato de que é possível controlar e prever efetivamente  
o comportamento com o auxílio do conhecimento produzido pela 
ciência behaviorista radical; (2) propósitos da ciência: se o objetivo 
da ciência é prever e controlar o seu objeto de estudo, não é preciso ir 
além do nível de análise comportamental (relacional) para cumpri ‑lo; 
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e (3) relacionismo: o comportamento é relação e, enquanto tal, não 
pode ser definido como substância.

Por outro lado, a substância é importante pelos seguintes mo‑
tivos: (1) conceitos genéricos: o vocabulário substancial aloca os 
conceitos genéricos da ciência do comportamento na realidade ob‑
servável; (2) relações comportamentais: não há relações comporta‑
mentais, sejam elas respondentes ou operantes, sem substância. a 
única diferença está na função das propriedades físicas dos estímu‑
los e das respostas: no respondente, elas determinam as caracte‑
rísticas da relação; no operante, elas são selecionadas pela relação; 
(3) vocabulário unificado: o vocabulário das ciências naturais é in‑
variavelmente substancial, então, o behaviorismo radical deve des‑
crever seu objeto de estudo a partir desse mesmo vocabulário se 
almeja fazer parte das ciências naturais; (4) contraposição ao beha‑
viorismo metodológico: a negação da dualidade físico ‑mental e a de‑
fesa da dualidade público ‑privado são fundadas nas teses de que há 
apenas uma substância – a física – e de que a diferença entre pú‑
blico e privado é relacional. Dispensar os eventos privados do es‑
tudo científico, tal como os behavioristas metodológicos fazem, pode 
acarretar o fortalecimento da dualidade físico ‑mental, inaceitável 
pelo behaviorismo radical; (5) estabelecimento do behaviorismo radi‑
cal como ciência natural: o objeto de estudo do behaviorismo radical 
deve fazer parte do mundo natural, que é o mundo físico, o único 
mundo que existe; (6) auxílio metodológico: a fisiologia preencherá 
as lacunas deixadas pela explicação behaviorista radical; (7) existên‑
cia do comportamento: não há comportamento sem genes, cérebro, 
músculos, nervos, e assim por diante. Portanto, não existe compor‑
tamento sem substância.

tendo em vista essas informações, o delineamento de uma res‑
posta à questão cartesiana torna ‑se, enfim, exequível: que proprie‑
dades são essenciais à existência do comportamento? isto é, quais 
são as propriedades que, se ausentes, resultariam em sua inexis‑
tência? mas, antes de partir para a apresentação da hipótese a ser 
defendida neste capítulo, é necessário estabelecer algumas defini‑
ções pertinentes ao seu entendimento.
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Primeiramente, é preciso entender exatamente qual o sentido 
do termo “metafísica”. embora não seja tarefa fácil apresentar uma 
definição consensual sobre o termo, normalmente caracteriza ‑se 
como metafísica a parte da filosofia que busca compreender a rea‑
lidade última e transcendente (hamlyn, 1995; inwagen, 2007). 
nesse sentido, discussões ontológicas são discussões metafísicas. 
lowe (1995, p.634), por exemplo, sustenta que a ontologia é o 
ramo da metafísica endereçado especialmente para lidar com ques‑
tões “tais como a da natureza da existência e a da estrutura categó‑
rica da realidade”. como definir a metafísica na linguagem 
behaviorista radical? Weiss (1924, p.36) apresenta uma definição 
bastante interessante a partir de parâmetros behavioristas: “Para  
o behaviorista, metafísica é meramente uma forma de comporta‑
mento que é familiarmente conhecida como ‘suposição’”. Pois bem: 
a metafísica que se quer delinear neste capítulo para o behavio‑
rismo radical não tem pretensões de ser uma teoria sobre a rea li‑
dade última e transcendente. Por outro lado, a definição de ontologia 
proposta por lowe (1995) encaixa‑se perfeitamente no propósito 
de desvendar a natureza do comportamento. sendo assim, quando 
for apresentada a seguir uma possível interpretação da metafísica 
“behaviorista radical”, a referência serão os aspectos ontológicos  
do comportamento e não propriamente a realidade trans cendente. 
Deve ‑se sempre ter em vista, também, que Weiss (1924) foi cer‑
teiro em sua definição: esse exercício metafísico não passa de uma 
suposição – uma suposição sobre a posição metafísica do behavio‑
rismo radical acerca da ontologia do comportamento, e nada mais.

lowe (1995) também ressalta um ponto interessante da onto‑
logia: a busca das categorias estruturantes da realidade. no con‑
texto deste capítulo, porém, seria mais preciso dizer que o objetivo 
é localizar as categorias estruturantes do comportamento. até o mo‑
mento discorreu ‑se livremente sobre a “substância”, a “relação”, o 
“discurso substancial” ou “vocabulário substancial”, o “discurso 
relacional” ou “vocabulário relacional”, as “definições substan‑
ciais” ou “definições relacionais”, e assim por diante. Portanto, é 
preciso esclarecer o que se quer dizer com esses termos relativos à 
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substância e à relação. com esse intuito, será proposta uma divisão 
entre conceitos e categorias.

De acordo com o que vimos na seção dedicada ao comporta‑
mento verbal (seção 2.4) e na seção dedicada ao pensamento (seção 
3.1), os significados dos “conceitos” estão nas contingências ver‑
bais que controlam a emissão de respostas verbais “conceituais”. 
sendo assim, os conceitos substanciais são controlados pelas pro‑
priedades físicas dos objetos ou eventos aos quais os falantes se  
referem. Quando o analista do comportamento diz “luz acesa”,  
“o rato pressionou a barra” e “pelota de comida”, ele está utili‑
zando o vocabulário substancial. Por outro lado, os conceitos rela‑
cionais são controlados pelas relações observadas entre eventos. o 
mesmo analista do comportamento diz que a “luz acesa é o estímulo 
discriminativo”, o “pressionar a barra é a resposta” e a “pelota de 
comida é a consequência”. nesse caso, em suas respostas verbais há 
tanto a utilização do vocabulário relacional quanto a do vocabulário 
substancial (como vimos anteriormente, é necessário que seja dessa 
maneira). o ponto central é que os conceitos relacionais não se con‑
fundem com os conceitos substanciais, embora estejam conciliados 
harmonicamente no discurso do cientista do comportamento.

Por detrás da distinção entre conceitos substanciais e conceitos 
relacionais há uma divisão categorial. De acordo com ribes ‑iñesta 
(2003, p.150), as categorias podem ser definidas “como os critérios 
que descrevem os usos e desusos de palavras e expressões em re‑
lação a certos contextos de aplicação”. o estabelecimento da dis‑
tinção entre conceitos substanciais e conceitos relacionais segue 
alguns critérios: esses critérios, por sua vez, dão forma às categorias 
de substância e de relação. Dentro da categoria substancial residem 
os conceitos que se referem às propriedades físicas dos objetos ou 
eventos: o vocabulário da anatomia, por exemplo, faz parte da cate‑
gorial substancial. Já na categoria relacional, por sua vez, residem 
os conceitos que se referem às relações entre eventos: o vocabulário 
da ciência do comportamento, por exemplo, faz parte da categoria 
relacional. Um ponto importante é que há sempre o risco de co‑
meter erros categoriais. De acordo com ryle (1949), o erro catego‑
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rial ocorre quando alocamos um conceito de uma categoria como 
pertencente à outra categoria (subseção 1.1.2). Por exemplo, esta‑
remos cometendo um erro categorial se definirmos um evento 
como “estímulo” por conta de suas propriedades físicas, pois o 
conceito pertence à categoria relacional. afinal, o estímulo só é de‑
finido dentro de uma relação que também envolve respostas e con‑
sequências (seções 2.1 e 2.3).

É possível supor que, no universo de discurso do behaviorismo 
radical, as duas categorias – substancial e relacional – são impres‑
cindíveis. não é possível excluir a categoria substancial, nem os 
conceitos que dela fazem parte, do behaviorismo radical porque a 
substância é por demais importante. no final das contas, embora 
skinner apresente o behaviorismo radical essencialmente como a 
filosofia da ciência das relações, isto é, do comportamento, essa  
ciência não é possível sem substância. esse fato remete a uma inter‑
pretação menos radical das negativas de skinner acerca da impor‑
tância da substância. Quando afirma que o termo “matéria” perdeu 
sua importância porque há no mundo comportamento, skinner pa‑
rece estar apenas dizendo que não podemos ignorar a categoria  
relacional – é impossível estudar o comportamento apenas pela óp‑
tica substancialista. Quando, por sua vez, skinner defende que de‑
vemos nos manter no nível de análise comportamental, a justifica‑
tiva parece ser apenas a de que essa atividade já é suficiente para 
prever e controlar o comportamento. o argumento da “metafísica 
ausente”, segundo a qual seria possível fazer ciência do compor‑
tamento sem comprometimentos metafísicos, é outro indício das 
pres crições práticas que controlam o comportamento dos cientistas 
do comportamento: produzir conhecimento científico a fim de 
promover condições para a ação efetiva.

nota ‑se que todas essas negativas são fundamentadas pelo ca‑
ráter prático que norteia o behaviorismo radical em sua filosofia da 
ciência e em suas práticas científicas e, até mesmo, interpretativas 
(seção 2.2). sendo assim, as negativas não impedem a postulação  
de uma metafísica positiva do behaviorismo radical, mas apenas 
deixam claro que, a despeito do resultado, este não influirá na auto‑
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nomia da ciência do comportamento no que diz respeito às suas es‑
tratégias de previsão e controle do seu objeto de estudo. entretanto, 
é nesse ponto que a presente análise entra em terreno arenoso, pois 
todos os indícios sobre a importância da substância sugerem que 
há, de fato, comprometimento metafísico no behaviorismo radical; 
comprometimento que abarca a defesa da existência do mundo real 
como sendo o mundo físico ou o mundo natural. É necessário res‑
saltar, porém, que a defesa dessa metafísica positiva do behavio‑
rismo radical, mesmo que não seja uma posição explícita de skinner, 
não trará consequências negativas à ciência do comportamento.

Dito isso, o ponto de partida da metafísica positiva do beha‑
viorismo radical pode ser expresso com a seguinte passagem de 
skinner (1967, p.325): “o behaviorismo começa com a hipótese de 
que o mundo é feito de apenas um tipo de substância – lidada com 
muito sucesso pela física. [...] os organismos fazem parte desse 
mundo, e os seus processos são, por esse motivo, processos físicos”. 
nesse sentido, o behaviorismo radical é monista fisicalista. há 
apenas um tipo de substância no mundo: a substância física. esse 
comprometimento metafísico está de acordo com a importância 
dada por skinner à categoria substancial. o monismo fisicalista, na‑
turalmente, é o antípoda do dualismo cartesiano e é possível encon‑
trar passagens em que skinner nega veementemente a existência de 
uma mente imaterial: “nenhum tipo especial de substância mental 
é pressuposta [no behaviorismo radical]” (skinner, 1974, p.220); 
“eu prefiro a posição do behaviorismo radical em que a existência 
de entidades subjetivas é negada” (skinner, 1979, p.117), e, em 
tom mais ameno, “embora eu não negue a ‘existência de eventos 
mentais’, não acredito que eles existam” (skinner, 1988, p.212). 
enfim, concluindo com skinner (1974, p.233, itálico adicionado):

Uma análise do comportamento não apenas não rejeita qualquer 
um desses “processos mentais superiores”; ela [também] tem 
conquistado a dianteira na investigação das contingências sob as 
quais eles ocorrem. O que ela rejeita é a suposição de que ativi‑
dades comparáveis ocorrem no misterioso mundo da mente.
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tem ‑se, assim, o primeiro ponto esclarecido: com relação à na‑
tureza substancial do mundo, o behaviorismo radical é monista fisi‑
calista. seria desastroso, no entanto, parar por aqui na delineação 
da metafísica behaviorista radical, pois no mundo constituído por 
substância física há organismos que se comportam. continuando 
com skinner (1979, p.117): “o argumento behaviorista não é o  
do materialista ingênuo que afirma que o ‘pensamento é uma pro‑
priedade da matéria em movimento’, nem é dele [do behaviorista]  
a reivindicação da identidade do pensamento ou dos estados cons‑
cientes com os estados [cerebrais] materiais”. o que essa passagem 
sugere? Uma interpretação possível é que há comportamento no 
mundo físico; e que o comportamento é, enquanto relação, irre‑
dutível à categoria de substância. seria um erro categorial alocar o 
comportamento na categoria substancialista. se restringirmos a 
metafísica behaviorista radical apenas à sua contraparte substancial 
também privamos o comportamento de sua essência relacional,  
o que significa, sem exageros, que eliminamos o comportamento 
tal como definido pelo behaviorismo radical: como um processo  
relacional de fluxo contínuo cuja existência é base fundamental e 
pressuposta para toda a construção da teoria do comportamento 
(seção 2.1). a consequência última de se ater apenas à categoria 
substancialista seria, então, a própria negação do behaviorismo ra‑
dical. Dessa forma, a metafísica behaviorista radical é, em um  
só tempo, substancial e relacional. essas são as categorias estrutu‑
rantes da ontologia do comportamento:9 há um mundo físico e há 
nesse mundo comportamento.

Por que manter duas categorias – substancial e relacional – em 
vez de apenas a relacional? afinal, se comportamento é relação,  
por que precisaríamos nos preocupar com a contraparte subs‑

9. É importante notar que houve aqui um “salto metafísico”. as categorias de 
substância e de relação poderiam ser vistas apenas como construtos verbais 
isentos de valor ontológico, mas atribuiu ‑se a elas a qualidade de propriedades 
ontológicas que constituem o comportamento. É justamente esse salto que ca‑
racteriza o exercício metafísico.
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tancial? as razões estão na importância dada à substância pelo 
behaviorismo radical (seção 5.2). a hipótese defendida neste capí‑
tulo, portanto, é que a substância e a relação devem ser imanentes 
na me tafísica behaviorista radical. essas categorias não devem ser 
vistas como disjuntivas, pois não há incompatibilidade, ameaças  
ou concorrência entre elas; pelo contrário, há complementaridade. 
enfim, o objetivo deste capítulo era desvendar a natureza do com‑
portamento, ou seja, as características essenciais à sua existência. a 
metafísica behaviorista radical nos dá a resposta: o comportamento 
é relação, mas é relação que ocorre no mundo físico substancial. 
não há comportamento sem relação, pois comportamento é re‑
lação, mas, por outro lado, não há relação sem substância. a essa 
tese metafísica acerca da ontologia do comportamento pode ‑se dar 
o nome de relacionismo substancial.10

10. a tese do relacionismo substancial foi apresentada como alternativa às inter‑
pretações contextualistas e pragmatistas do behaviorismo radical em Zilio 
(submetido).


