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A h�stór�a do behav�or�smo rad�cal é marcada por 
polêm�cas, �ncompreensões e contrad�ções apresentadas 
tanto por seus crít�cos, quanto por seus adeptos. Entre as 
possíve�s expl�cações para tantos mal-entend�dos, podemos 
c�tar a d�ficuldade de contextual�zar o s�stema expl�cat�vo 
sk�nner�ano de acordo com seu desenvolv�mento h�stór�co, 
metodológ�co e conce�tual. Desenvolv�mento esse que se 
deu de forma constante entre os anos de 1931 e 1990. Como 
conseqüênc�a desta s�tuação, observamos caracter�zações 
(quase car�catura�s) do behav�or�smo rad�cal que não levam 
em cons�deração as mudanças drást�cas, mas que foram 
construídas de forma gradual, que esse s�stema sofreu no 
curso de seu desenvolv�mento.

Uma dessas pr�nc�pa�s �ncompreensões está provavelmen-
te v�nculada à �dé�a amplamente d�vulgada por não-behav�o-
r�stas de que esta abordagem é con�vente com uma v�são me-

can�c�sta de c�ênc�a e homem. Ass�m, alguns aspectos como 
certeza absoluta, relações de necess�dade e determ�n�smo 
ríg�do são c�tados por mu�tos crít�cos como partes const�tu�n-
tes dos fundamentos dessa filosofia e de sua c�ênc�a, a anál�se 
exper�mental do comportamento. Neste sent�do, a função deste 
trabalho é apresentar alguns argumentos capazes de mostrar 
que, apesar de Sk�nner ter �n�c�ado seus estudos de Ps�colog�a 
em um contexto mecan�c�sta, e de haver �ndíc�os deste modelo 
em seus trabalhos �n�c�a�s, cedo ele demonstra um afastamento 
desta pos�ção. Isso acontece �n�c�almente por me�o da adoção 
do conce�to de relações func�ona�s, apresentado pelo fís�co 
e filósofo da c�ênc�a Ernst Mach e, poster�ormente, dev�do à 
forte �nfluênc�a do modelo selec�on�sta de Darw�n. 

A causalidade como o centro das atenções

Embora a �dé�a de causal�dade seja algo �nerente ao 
conhec�mento comum, fo� a part�r do advento da c�ênc�a 
moderna que ela tornou-se grandemente reconhec�da e 
ut�l�zada. Ma�s prec�samente a part�r da Mecân�ca Cláss�ca 
Newton�ana, que teve seu áp�ce em meados do século XIX. 
Para ter uma noção da �nfluênc�a do mecan�c�smo sobre o 
pensamento moderno, Nagel (1961) afirma que: “(...) pensa-
dores destacados tanto físicos como filósofos, sustentavam 
que a mecânica era a ciência básica e última, e que os 
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fenômenos estudados por todas as outras ciências naturais 
podiam e deviam ser explicadas pelos termos e noções fun-
damentais da mecânica” (p. 151). Burtt (1932/1983) afirma 
que o poder do pensamento c�entífico de Newton fo� tal que 
uma sér�e de argumentos apresentados por Newton foram 
ace�tos e reproduz�dos acr�t�camente durante prat�camen-
te do�s séculos e me�o por vár�os pensadores de d�versas 
áreas do conhec�mento. Era como se: “O que Newton não 
distinguira, outras pessoas não eram capazes de analisar 
cuidadosamente.” (Burtt, 1932/1983, p. 24)

A �mportânc�a e a �nfluênc�a que o mecan�c�smo exerceu 
no pensamento c�entífico moderno serv�u como uma espéc�e 
de fundamento filosófico e metodológ�co de todas as dema�s 
c�ênc�as. De acordo com Ross� (2001):

O método característico da filosofia mecânica na opinião de 
seus defensores aparece tão poderoso a ponto de ser aplicável 
a todos os aspectos da realidade: não só ao mundo da natureza, 
mas também ao mundo da vida, não apenas aos movimentos 
dos astros e à queda dos corpos pesados, mas também à esfera 
das percepções e dos sentimentos dos seres humanos. O meca-
nicismo atingiu também o terreno de investigação da Fisiologia 
e da Psicologia. (p. 247)

Apesar da �nfluênc�a da Mecân�ca Cláss�ca demonstrar 
d�ferenças nas d�versas áreas do conhec�mento, como afirma 
Nagel (1961), algumas noções fundamenta�s podem ser c�ta-
das como característ�cas bás�cas de todas as c�ênc�as �nfluen-
c�adas pelo mecan�c�smo. São elas: a verdade absoluta, as 
relações de dependênc�a ou de necess�dade e o determ�n�smo 
ríg�do. A part�r destas noções, o mecan�c�smo se apresenta 
como um s�stema perfe�to, que não adm�te falhas em qual-
quer uma de suas formulações. A �ncerteza neste s�stema é 
cons�derada pura �gnorânc�a, ou seja, não há espaço para 
dúv�das ou falhas. Uma prem�ssa verdade�ra sempre deve 
v�r segu�da de uma conclusão verdade�ra.

O mecan�c�smo é a pedra angular de prat�camente todas as 
c�ênc�as modernas, �nclus�ve da Ps�colog�a. Do modo como 
a Mecân�ca adotou a noção de força �n�c�al para expl�car 
o mov�mento dos corpos, a Ps�colog�a, em suas d�versas 
concepções, recorre a �números eventos antecedentes para 
expl�car o comportamento humano. Desta forma, aqu�lo que 
vem antes do comportamento passou a ser ut�l�zado para 
expl�cá-lo. Entre estas causas, podemos c�tar os sent�mentos, 
as emoções, os desejos, a mente, o self, o �nconsc�ente, etc. 
Por exemplo, quando d�zemos que “João br�gou com seu 
�rmão porque estava com ra�va”, o fenômeno (sent�mento) 
�nterno que surge �med�atamente antes do comportamento 
(br�gar com �rmão) é v�sto como a causa do comportamento. 
A Ps�colog�a, então, volta-se para a busca de causas �nternas 
que supostamente antecedem e causam o comportamento.

O amb�ente só parece apresentar alguma �mportânc�a 
nas expl�cações do comportamento, a part�r de Descartes. 
Sk�nner (1931/1961), ao fazer a descr�ção h�stór�ca do con-
ce�to de reflexo, c�ta Descartes como o pr�me�ro a propor 
um mecan�smo que expl�casse a �nfluênc�a de uma parte 
do amb�ente, o estímulo, na determ�nação do mov�mento 
de um an�mal. Segundo Sk�nner (1931/1961), Descartes, 
apesar de ter descoberto um mecan�smo (reflexo) pelo qual 
o mov�mento de um ser v�vo pudesse ser expl�cado, estava 

menos preocupado em ut�l�zar o conce�to de reflexo como 
uma relação organ�smo-amb�ente do que fundamentar o 
papel da alma. Na verdade, Descartes buscava assentar o 
pensamento de que o estímulo externo ag�r�a de forma d�reta 
sobre os órgãos dos sent�dos. Ass�m, os nervos entrar�am em 
contato com o cérebro, que l�berar�a os espír�tos através dos 
nervos e de sua ação sobre os músculos. Embora Descartes 
não tenha dado ênfase ao amb�ente como fundamental na 
determ�nação do comportamento, a part�r dele o papel da 
vontade apresentou grande d�m�nu�ção nas expl�cações sobre 
as causas do comportamento e alguma �mportânc�a começou 
a ser dada ao papel do amb�ente (Sk�nner, 1931/1961).

Além do conce�to de reflexo, Descartes fo� um dos pr�n-
c�pa�s responsáve�s pelo desenvolv�mento do rac�onal�smo 
moderno. Esta l�nha de pensamento teve como base o s�stema 
cartes�ano, por me�o do qual o filósofo propôs formulações para 
entender o mundo como um grande s�stema mecân�co capaz de 
ser anal�sado pelo estudo de suas partes por me�o de operações 
lóg�cas do pensamento. Isso s�gn�fica, numa anál�se menos 
aprofundada, que med�ante operações lóg�cas do pensamento 
consegu�mos de forma �nequívoca chegar a certas conclusões 
absolutas acerca de qualquer fato da natureza.

Em contrapos�ção a esta pos�ção, no final do século XVII 
e �níc�o do XVIII, surge o emp�r�smo �nglês. Uma das carac-
teríst�cas marcantes desta filosofia é conceber a exper�ênc�a, 
e não a razão, como a pr�nc�pal fonte de conhec�mento. Esta 
mudança no fundamento do conhec�mento trouxe conseqüên-
c�as marcantes para o tratamento da causal�dade. Ta�s conse-
qüênc�as podem ser observadas na crít�ca fe�ta pelo filósofo 
Dav�d Hume (1711-1776) ao conce�to de causal�dade como 
conexão necessár�a e produto da razão (Laurent�, 2004).

Dav�d Hume (1748/1980) traz como um dos seus pr�nc�pa�s 
quest�onamentos a poss�b�l�dade do conhec�mento a part�r de 
pr�ncíp�os a pr�or�. A pos�ção de Hume �mpl�ca em uma nega-
ção da pos�ção rac�onal�sta de Descartes em prol da assert�va 
de que o conhec�mento se dá por me�o da exper�ênc�a. Hume 
(1748/1980), ass�m, cr�t�ca a noção trad�c�onal de causa e 
efe�to, alegando que tanto o conhec�mento da causa quanto do 
efe�to são conseqüênc�as da observação hab�tual de que certos 
eventos são segu�dos por outros eventos, ou seja, do háb�to.

Como aponta Laurent� (2004), um dos alvos pr�nc�pa�s 
da crít�ca de Hume em relação à causal�dade mecân�ca está 
v�nculado à noção de conexão necessár�a, ou relações de 
necess�dade, entre os eventos da natureza, apresentada pelo 
rac�onal�smo. Segundo Laurent� (2004), a noção de conexão 
necessár�a pode ser expressa pelas noções de sufic�ênc�a e 
necess�dade causal. Ass�m, um evento é causalmente sufic�ente 
para que outro evento ocorra, dado o pr�me�ro, o segundo even-
to �nev�tavelmente se segue. A noção de conexão necessár�a 
pressupõe uma relação �ntrínseca entre causa e efe�to. Isto 
s�gn�fica que todos os eventos da natureza são expl�cados de 
forma que uma causa antecedente sempre �rá causar um efe�to 
de forma �nexorável, ou seja, um evento sempre depende de 
outro para ocorrer. No entanto, para Hume (1748/1980): 

Ao olharmos à nossa volta, para os objetos externos e ao con-
siderarmos a operação das causas, nunca conseguimos, num 
único caso, descobrir qualquer poder ou conexão necessária e 
qualquer qualidade que liga o efeito à causa e transforma um 
em conseqüência infalível da outra. (p. 65).
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O problema das relações de necess�dade para Hume 
(1748/1980) é que a sua apl�cação a fenômenos da natureza está 
baseada em fórmulas matemát�cas, de modo que as relações 
de necess�dade são ut�l�zadas como operações lóg�cas do pen-
samento para estabelecer as le�s da natureza. Porém, segundo 
Hume (1748/1980), as operações do pensamento, denom�nadas 
de relações de �dé�as, são fe�tas �ndependentemente dos fatos 
da natureza, que correspondem às questões de fato. 

No campo das relações entre �dé�as, a verdade e a certeza 
podem ser alcançadas, po�s o conhec�mento destas relações 
se dá v�a demonstração. Um argumento demonstrat�vo en-
volve a noção de dedução e de verdade. Isso quer d�zer que 
a conclusão deste argumento é uma conseqüênc�a lóg�ca 
das prem�ssas, e que essas prem�ssas são necessar�amente 
verdade�ras. Nesta perspect�va, afirmar a verdade das pre-
m�ssas e negar a verdade da conclusão cons�ste em ev�dente 
contrad�ção, já que em um argumento demonstrat�vo há uma 
passagem de verdade das prem�ssas à conclusão (C. Laurent�, 
comun�cação pessoal, 30 de julho de 2007). Entretanto, para 
Hume, o conhec�mento das questões de fato não se dá por 
me�o da demonstração. Não é possível just�ficar log�camente 
�nferênc�as causa�s. As �nferênc�as causa�s ser�am, desta for-
ma, produto do háb�to e não da razão ou da demonstração (C. 
Laurent�, comun�cação pessoal, 30 de julho de 2007).

Este breve esclarec�mento torna ev�dente que relações de 
�dé�as e relações de necess�dade são noções complementares. 
Mas é fundamental observar que as relações de �dé�as se dão 
por me�o de operações do pensamento “�ndependente”. De 
forma contrár�a, as questões de fato, apresentada por Hume 
(1748/1980), têm como função demonstrar que a natureza 
deve ser anal�sada a part�r da observação empír�ca. Para 
Hume (1748/1980), as questões de fato apontam, no máx�mo, 
que certos eventos são ma�s prováve�s de ocorrerem do que 
outros, já que no passado fo� possível observar que certos 
eventos são, em geral, segu�dos por outros eventos.

Portanto, ao contrár�o do s�stema lóg�co, nas c�ênc�as 
empír�cas uma contrad�ção e/ou uma negação são possíve�s. 
Se uma afirmação de fato demonstrar opos�ção, a sua nega-
ção não s�gn�fica necessar�amente uma contrad�ção. Hume 
(1748/1980):

Todas as demais indagações dos homens só dizem respeito a 
questões de fato e de existência; e estas, evidentemente, não 
comportam demonstração. Tudo o que é pode não ser. A nega-
ção de um fato jamais poderá envolver contradição. A não 
existência de qualquer ser, sem exceção alguma, é uma idéia 
tão clara e distinta quanto a de sua existência. Ainda que falsa, 
a proposição que nega a sua existência não é menos concebível 
e inteligível do que aquela que a afirma. O caso das ciências 
(matemáticas) propriamente dita é diferente. Nelas, toda a 
proposição que não seja verdadeira é confusa e inteligível. Que 
a raiz cúbica de 64 seja igual à metade de 10 é uma proposição 
falsa e nunca poderá ser claramente concebida. Mas que César, 
o anjo Gabriel ou qualquer outro ser nunca tenha existido, pode 
ser uma proposição falsa, mas apesar disso é perfeitamente 
concebível e não envolve contradição alguma. (p. 203).

Segundo Laurent� (2004), com este t�po de argumento, 
Hume coloca as questões de fato como campo própr�o para 
o desenvolv�mento de uma c�ênc�a do homem por me�o do 

uso do método exper�mental. Hume (1748/1980) afirma cla-
ramente que a natureza das ev�dênc�as (questões de fato) das 
c�ênc�as empír�cas é d�st�nta dos objetos (relações de �dé�as) 
de �nvest�gação das c�ênc�as matemát�cas.

A despe�to destas crít�cas ao s�stema rac�onal�sta, re-
al�zadas por Hume, podemos supor que fo� somente no 
final do século XIX e �níc�o do século XX que o s�stema 
rac�onal�sta e mecan�c�sta começou a perder força como 
modelo predom�nante de c�ênc�a e filosofia. Vár�os foram os 
responsáve�s por esta trans�ção, mas, como recorte proposto 
para este trabalho, destacamos o fís�co e filósofo da c�ênc�a 
Ernst Mach (1938-1916), por ser um �mportante crít�co do 
s�stema mecan�c�sta do final do século XIX e por ser c�tado 
por Sk�nner (1931/1961) como �mportante �nfluênc�a na for-
mulação de seu s�stema expl�cat�vo. Só para se ter uma �dé�a 
da �mportânc�a de Ernst Mach no desenvolv�mento c�entífico 
do século XX, E�nste�n o menc�ona como fundamental para 
a formulação da sua Teor�a da Relat�v�dade, entre outras 
co�sas, dev�do às suas formulações crít�cas ao mecan�c�smo 
(Golgher, 1991).

Mach se opôs ao modelo cláss�co de c�ênc�a mecan�c�sta 
e, entre outras co�sas, cr�t�cou os l�m�tes dos conce�tos de 
causa e efe�to, propondo, no lugar da conexão causal, a 
relação func�onal (Laurent�, 2004). Outro ponto �mportante 
da obra de Mach parece estar l�gado justamente à �nfluênc�a 
de Hume sobre este autor. Através da le�tura da obra “Inves-
t�gação sobre o entend�mento humano” (Hume, 1748/1980), 
é possível notar a relação d�reta entre as �dé�as deste autor 
e alguns conce�tos formulados poster�ormente por Mach. 
Segundo Laurent� (2004), d�versas crít�cas mach�anas ao 
s�stema mecan�c�sta já hav�am s�do real�zadas por Hume. 
Aspectos como as l�m�tações da noção de causa e efe�to, a 
proposta de subst�tu�ção desta noção pelas relações constan-
tes, a crít�ca à noção de força �n�c�al e a �dé�a de anal�sar os 
eventos como prováve�s e não ma�s como �nfalíve�s – apre-
sentadas por Mach (1893/1960) sob �nfluênc�a de Hume 
– culm�naram na formulação de um de seus conce�tos ma�s 
�mportantes: a noção de relações func�ona�s. Esta noção fo� 
uma proposta que v�sava subst�tu�r as relações de necess�-
dade do s�stema mecan�c�sta. Segundo Laurent� (2004), a 
noção de relações func�ona�s tem a função de mostrar que a 
natureza apresenta regular�dades passíve�s de anál�se. Ass�m, 
em vez de expl�car os fenômenos da natureza como relações 
necessár�as entre uma causa e um efe�to, Mach (1893/1960) 
propõe uma descr�ção dos eventos em termos das funções 
que estes desempenham uns sobre os outros. O conce�to de 
função �rá expressar uma concepção relac�onal que não tem 
um fim em s� mesma. Na concepção de Mach (1893/1960), 
não é necessár�o d�zer que um evento causa outro, mas, 
s�mplesmente que os eventos são função de outros eventos, 
dessa forma, um evento �nfluenc�a a provável ocorrênc�a de 
outros eventos. Isso s�gn�fica que o evento antecedente não 
age ma�s como uma força �n�c�al, como a causa, mas como 
parte de uma cade�a de eventos.

Antes de cont�nuarmos nossa expos�ção, faz-se necessár�o 
d�zer que estas breves apresentações de alguns aspectos do 
pensamento humeano e mach�ano buscaram apontar somente 
recortes da obra destes autores, com o objet�vo de demons-
trar uma possível relação desses com o desenvolv�mento do 
behav�or�smo rad�cal. 
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O conceito de reflexo como fundamento de uma 
ciência do comportamento: o início do programa 
científico skinneriano

Fo� em 1931, no art�go: The concept of the reflex in the 
description of behavior, que Sk�nner apresentou pela pr�me�ra 
vez sua proposta de um programa de pesqu�sa. Neste trabalho, 
Sk�nner, além de fazer uma rev�são h�stór�ca do conce�to de 
reflexo, des�gna tal conce�to como base para o estudo do 
comportamento �ntacto ou total dos organ�smos. Nas pala-
vras dele: “Nós estamos tentando enfatizar uma essencial 
continuidade entre reflexo fisiológico e a descrição de uma 
ciência especial do comportamento”. (Sk�nner, 1931/1961, 
p. 344). No mesmo texto, Sk�nner (1931/1961) ressalta a 
necess�dade de d�st�nção entre as propostas dos do�s campos, 
fis�olog�a e c�ênc�a do comportamento. Para ele, a fis�olog�a 
procura �nvest�gar os aspectos fís�co-quím�cos e a c�ênc�a do 
comportamento estuda a descr�ção do comportamento em 
termos de reflexo enquanto uma relação estímulo-resposta. 
Neste sent�do, a base �n�c�al sobre a qual Sk�nner começa 
a estabelecer seu s�stema expl�cat�vo está no conce�to de 
reflexo, mas o objeto de estudo é o comportamento.

Neste ponto, devemos notar que, embora o conce�to de 
reflexo fosse ut�l�zado para anál�se de um fenômeno fis�o-
lóg�co, a fis�olog�a se ocupava de supostas causas �nternas, 
de modo que parec�a não haver uma preocupação com a 
natureza relac�onal (amb�ente-organ�smo) deste fenômeno. A 
�nferênc�a a processos �nternos que ultrapassavam o campo da 
descr�ção do comportamento era algo comum naquela época. 
De outro lado, a c�ênc�a do comportamento proposta por 
Sk�nner (1931/1961) pretende l�dar com a própr�a observação 
e descr�ção do comportamento por me�o da anál�se de uma 
parte do amb�ente, o estímulo e uma parte do comportamento, 
a resposta do organ�smo.

O que há de errado com possíveis contradições?

Neste ponto, chamamos a atenção para o fato de que no 
programa �n�c�al de pesqu�sa de Sk�nner, em 1931, observamos 
um pr�me�ro e �mportante “problema”: afirmar que Sk�nner 
fundamenta seu programa �n�c�al de pesqu�sa tendo por base 
o conce�to de reflexo tem �mportantes �mpl�cações, tanto no 
que d�z respe�to à sua fundamentação ep�stemológ�ca, quanto 
ao poster�or desenvolv�mento do seu s�stema expl�cat�vo. 

Este �mpasse tem suas or�gens em duas questões que surgem 
como centra�s no texto de 1931: o conce�to de reflexo e a noção 
de relações func�ona�s suger�da por Mach, ambas assum�das por 
Sk�nner como base para o estudo do comportamento.

No trecho a segu�r, tentaremos mostrar que a adoção des-
ses do�s conce�tos faz surg�r uma possível controvérs�a. Em 
1931, Sk�nner d�z que: “A presente análise do Reflexo como 
um conceito na descrição do comportamento segue o método 
primeiro formulado de acordo com os conceitos científicos de 
Mach e Poincaré”. (Sk�nner, 1931/1961, p. 345). Nesta pas-
sagem, Sk�nner �nclu� Mach e Po�ncaré, �mportantes crít�cos 
do s�stema mecan�c�sta do final do século XIX, no mesmo 
campo do conce�to de reflexo, um autênt�co representante 
da trad�ção mecan�c�sta. De acordo com Sér�o (1990), é 
justamente quando Sk�nner �n�c�a seus estudos em Ps�colo-
g�a, no final dos anos 1920, que o conce�to de reflexo sofre 

�númeras crít�cas e objeções. Além de ser �ncompatível com 
a proposta de Mach, parece ser anacrôn�ca, como sugest�ona 
Sér�o (1990), a tentat�va de Sk�nner de ut�l�zar o conce�to de 
reflexo como central em sua c�ênc�a do comportamento. 

Embora não seja nosso objet�vo descrever a h�stór�a do 
conce�to de reflexo nem suas d�versas defin�ções, é necessá-
r�o d�zer que tal conce�to carrega marcas �ndeléve�s de seu 
comprom�sso com a trad�ção mecan�c�sta de c�ênc�a. Para 
o campo de �nteresse deste trabalho, destacamos, então, as 
relações de necess�dade como a pr�nc�pal categor�a, marca do 
conce�to de reflexo a ser anal�sada neste momento, com obje-
t�vo de contrapô-la com a noção de relações func�ona�s.

A proposta �n�c�al de Sk�nner (1931/1961) destaca que o 
conce�to de reflexo seja ut�l�zado na descr�ção do comporta-
mento, por me�o da noção de relações func�ona�s. Relembra-
mos que a noção de relações func�ona�s proposta por Mach 
(1893/1960) tem como fundamento a noção Humeana de que 
não podemos afirmar que um evento causa �nexoravelmente 
outro, mas somente que percebemos que certos eventos são 
segu�dos por outros eventos semelhantes, em determ�nadas 
ocas�ões. De acordo com Laurent� (2004): 

Adianta-se aqui uma aproximação de Hume tanto com Mach 
quanto com Skinner. Estes últimos também recusam as noções 
de força ou agência, o primeiro no campo da Física, o segundo, 
no campo da Psicologia para deterem-se nas relações constan-
tes ou, posteriormente, relações funcionais. (p. 32). 

Ou seja, a noção de relações func�ona�s que perpassa a 
obra de Mach e Sk�nner traz uma crít�ca explíc�ta à noção 
de força �n�c�al.

Além da contrad�ção que Sk�nner (1931/1961) parece 
apresentar em seu programa �n�c�al, outra suposta contra-
d�ção específica surge quando Sk�nner propõe um método 
descr�t�vo para anál�se de um conce�to (reflexo) que é expl�-
cat�vo e tem um fim em s� mesmo. Nas palavras de Sk�nner: 
“Como uma disciplina científica, é necessário não descrever 
o evento somente por si mesmo, mas em sua relação com 
outros eventos.” (Sk�nner, 1931/1961, p. 337). No parágrafo 
segu�nte ele d�z: “O reflexo é importante na descrição do 
comportamento porque este é definido pela demonstração 
da necessidade desta relação” (Sk�nner, 1931/1961, p. 338). 
D�sso resulta que ao mesmo tempo em que Sk�nner assume 
que os eventos não devem ser v�stos de forma necessár�a, 
em segu�da dá p�stas de que o reflexo é �mportante porque é 
possível defin�-lo pela demonstração da necess�dade de sua 
relação. Neste ponto, é �nev�tável perceber que há algo de 
�ncompatível nestas passagens, o conce�to de reflexo e sua 
característ�ca bás�ca (relações de necess�dade) são �ncompa-
tíve�s com a noção de relações func�ona�s. 

Sk�nner (1931/1961) parece escolher do�s conce�tos 
�ncompatíve�s para fundamentar seu programa �n�c�al de 
pesqu�sa. Todav�a, nem toda �ncompat�b�l�dade é prejud�c�al 
e/ou �ncoerente, podemos d�zer que este possível “erro” 
ep�stemológ�co comet�do por Sk�nner (1931/1961) pode ser 
v�sto como uma “Contrad�ção Ep�stemológ�ca Pos�t�va”. É 
contrad�ção porque Sk�nner apresenta um conce�to mecan�-
c�sta como base para suas formulações �n�c�a�s de uma c�ênc�a 
do comportamento, ao mesmo tempo em que adota a noção 
de relações func�ona�s como modelo de anál�se causal. E é 
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pos�t�va, porque parece demonstrar aqu�lo que Ab�b (2004) 
chamou de pos�ção transgressora, que Sk�nner apresentou 
durante toda sua obra. Neste caso específico, esta transgres-
são revela que Sk�nner começa seu trabalho dentro de uma 
pos�ção mecan�c�sta, mas, ao mesmo tempo, já apresenta 
uma pos�ção que tem como função subst�tu�r e/ou ultrapassar 
este mesmo s�stema. 

Uma breve, mas necessária, revisão da primeira década

Mesmo sendo nosso objet�vo pr�nc�pal s�tuar alguns aspectos 
da trans�ção do behav�or�smo rad�cal, não temos espaço e nem 
cond�ções de detalhar a complexa construção do s�stema expl�-
cat�vo sk�nner�ano neste breve trabalho. Contudo, mesmo que de 
forma breve, faremos aqu� uma espéc�e de resumo da pr�me�ra 
década de seu programa de pesqu�sa e de como ele enfrentou 
a contrad�ção exposta ac�ma. Para �sso, apresentaremos uma 
breve descr�ção de alguns dos aspectos que parecem revelar as 
d�ficuldades enfrentadas por Sk�nner no �níc�o de sua obra.

De acordo com Sér�o (1990), após 1931, Sk�nner começa 
a notar certa d�ficuldade em estudar o comportamento em 
termos de S-R. Isso porque Sk�nner extrapola os l�m�tes do 
conce�to de reflexo e começa a dar atenção a processos que 
são anal�sados a part�r da resposta. A própr�a preocupação 
d�rec�onada para a resposta em s� é um exemplo desta extra-
polação em d�reção a sua pr�nc�pal formulação: a noção de 
operante, já que estudar ou descrever o comportamento em 
termos de reflexo �mpl�ca estudar a relação estímulo-resposta, 
e não só a resposta. Essa atenção d�rec�onada à resposta se 
deve a um dos problemas enfrentados por Sk�nner, dentre os 
qua�s podemos c�tar a var�ab�l�dade apresentada no Reflexo 
T�po I. Apesar de não nos aprofundarmos nesta questão, é 
�mportante d�zer que, durante o período de 1931 a 1938, o 
conce�to de reflexo no s�stema expl�cat�vo sk�nner�ano fo� 
ut�l�zado para des�gnar tanto o Reflexo T�po II (respondente) 
quanto o Reflexo T�po I (futuro operante). Mas o problema 
com a var�ab�l�dade va� estar relac�onado apenas ao Refle-
xo T�po I. Isso porque, o problema com a var�ab�l�dade no 
Reflexo T�po II (respondente) já hav�a s�do resolv�do com 
a descoberta das le�s pr�már�as (l�m�ar, magn�tude, latênc�a, 
pós-descarga, somação tempo real) e secundár�as ou d�nâm�-
cas do reflexo (fad�ga do reflexo, fac�l�tação, �n�b�ção, fase 
refratár�a, cond�c�onamento, ext�nção). Este problema fo� re-
solv�do com a adoção da noção de classe de respostas e classe 
de estímulos. Essas noções, ma�s o efe�to que uma resposta 
produz no amb�ente, demonstraram que a var�ab�l�dade era 
parte do processo comportamental, e não algo �nexpl�cável 
e à parte da s�tuação. Ou seja, nesta suposta var�ab�l�dade do 
comportamento d�to voluntár�o, Sk�nner começou a notar 
a regular�dade do comportamento que não era semelhante 
àquela apresentada pelo modelo S-R. 

Sk�nner (1935, 1938/1966) passa, então, a l�dar com o Re-
flexo T�po I como aquele que produz efe�to no amb�ente. Isso 
coloca a ênfase da pesqu�sa na resposta e na conseqüênc�a, o 
que excede os l�m�tes do conce�to de reflexo (Sér�o, 1990). 
Surge, então, uma operação �nversa ao reflexo trad�c�onal: a 
operação R-S (resposta-estímulo reforçador).

Segundo Sér�o (1990), estas questões parecem forçar a 
ruptura com o conce�to de reflexo, necess�dade óbv�a a part�r 
da anál�se do fenômeno R-S. Contudo, Sk�nner durante pra-

t�camente toda a década de 1930 não desv�ncula o Reflexo 
T�po I da noção de reflexo, mesmo sendo esta noção l�m�tada 
à sua descoberta (Sér�o, 1990). 

Sk�nner (1938/1966) em “The behavior of Organisms” 
– trabalho que apresenta um detalhado relato das pesqu�sas 
que o levam a formulação do conce�to de operante –, passa a 
d�ferenc�ar comportamento respondente de comportamento 
operante, mas ut�l�za-se a�nda do termo reflexo para �nclu�r 
ambos os comportamentos, embora em seu s�gn�ficado or�-
g�nal seja apl�cado apenas ao respondente.

Uma das expl�cações para a d�ficuldade em estabelecer a 
d�st�nção entre respondente e operante pode estar l�gada ao fato 
que uma desv�nculação do conce�to de reflexo �mpl�car�a uma 
ruptura com um modelo filosófico e c�entífico, algo que Sk�n-
ner já estava fazendo desde 1931. Segundo Sér�o (1990):

(...) a tentativa de Skinner de estender o conceito de reflexo 
ao comportamento total de organismos intactos carrega junto 
uma determinada concepção sobre o processo de produção de 
conhecimento científico; seu programa de investigação parece 
ter um pé fincado nesta concepção e outro fincado no conceito 
de reflexo, e a extensão deste programa não deixam imunes nem 
o conceito de reflexo, nem o conceito ao qual ele dá origem – o 
conceito de operante (p. 160).

Mesmo sendo o conce�to de reflexo um comprom�sso no 
s�stema expl�cat�vo sk�nner�ano, à med�da que seu programa 
de pesqu�sa se desenvolve, torna-se cada vez ma�s d�fíc�l 
(�mpossível) mantê-lo. É então ev�dente que a defin�ção de 
reflexo não ma�s suporta a extensão que o programa c�en-
tífico de Sk�nner alcança, ou seja, não ex�ste reflexo ou é 
�nadequado um reflexo que tem a resposta como a fonte de 
anál�se. Como aponta Sér�o (1990):

O projeto inicial de Skinner de estender o conceito de reflexo 
ao comportamento total o conduz a um tipo de comportamento 
que não cabe dentro do paradigma do reflexo, seu compromisso 
com este projeto parece obrigá-lo a manter o conceito e seu 
paradigma: o S (estímulo) se mantém mesmo quando não tem 
mais sentido algum, o operante é dito um tipo de reflexo mesmo 
não havendo um reflexo no caso do operante (p. 174).

Portanto, é plausível supor que Sk�nner não ma�s est�vesse 
preocupado com o S, o que �nd�ca que, mesmo que ele a�nda 
não tenha declarado sua ruptura com a noção de S-R, já hav�a 
abandonado o estímulo antecedente como a pr�nc�pal var�ável 
a ser �nvest�gada. A part�r d�sso, Sk�nner começa a esboçar a 
�dé�a de um comportamento que não depende exclus�vamente 
de um evento anter�or. 

Outro ponto de fundamental �mportânc�a na pr�me�ra 
década do programa c�entífico sk�nner�ano é que (Sk�nner, 
1938/1966) assume que a med�da de anál�se do Reflexo T�po 
I é a taxa de resposta. Isso de�xa claro que uma das pr�nc�pa�s 
característ�cas do operante é justamente sua não el�c�ação. 
Para Sér�o (1990), esse é outro aspecto que torna o operante 
�nconcebível ou �ncompatível com a noção de reflexo. Nas 
palavras da autora, “(...) Skinner irá reconhecer que a taxa é 
uma medida adequada para comportamentos não eliciados, 
entretanto, ele a propõe quando ainda acreditava que todos 
os comportamentos são eliciados.” (Sér�o, 1990, p. 284).
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Com este breve resumo, observa-se que na década de 
1930, Sk�nner teve de l�dar com as questões anter�ormente 
menc�onadas, até a formulação do conce�to de operante. 
Mas é necessár�o notar que estes possíve�s problemas não 
devem ser anal�sados como algo negat�vo. Isso porque é jus-
tamente a part�r dessas aparentes contrad�ções que Sk�nner 
consegue desenvolver um s�stema expl�cat�vo que volta sua 
atenção para as cont�ngênc�as de reforçamento, e não ma�s 
somente para os eventos �med�atamente antecedentes ao 
comportamento.

Feyerabend (1975/1977), ao anal�sar períodos contur-
bados da construção de s�stemas c�entíficos, afirma que é 
comum o uso de expressões já ex�stentes em períodos de 
trans�ção, o que acarreta em certa med�da uma l�nguagem 
�mprec�sa para o fenômeno que se �nvest�ga, algo que ocorreu 
com Sk�nner. Feyerabend (1975/1977) esclarece que 

(...) uma teoria pode ser incompatível com a evidência não por 
encerrar incorreção, mas porque a evidência está contaminada 
(...) ou porque é apresentada nos termos de concepções anti-
quadas ou porque é avaliada com base em elementos auxiliares 
já não válidos. (p. 89).

Pode-se d�zer, então, que não há problema algum em notar 
supostas �ncompat�b�l�dades e/ou contrad�ções na proposta 
�n�c�al do programa c�entífico Sk�nner�ano, quando Sk�nner 
recorrer ao conce�to de reflexo para se refer�r ao operante, já 
que esta pos�ção, ou, como d�r�a Feyerabend (1975/1977), este 
proced�mento anárqu�co, fo� fundamental para que Sk�nner 
cada vez ma�s se afastasse de uma pos�ção mecan�c�sta.

O comportamento operante: a caminho de uma 
explicação complexa do comportamento

O que v�mos até agora fo� a luta �n�c�al de Sk�nner para 
consegu�r afastar seu programa de pesqu�sa de uma pos�ção 
mecan�c�sta. Esse confl�to �n�c�al começou a ser superado 
somente depo�s que Sk�nner assum�u o cond�c�onamento 
operante como um processo d�st�nto do cond�c�onamento 
reflexo. A descr�ção do período exato em que esta ruptura 
acontece não é unan�m�dade entre os d�versos �ntérpretes 
do pensamento sk�nner�ano. Med�ante a d�ficuldade de se 
encontrar o trabalho que defina este romp�mento de forma 
exata, Moxley (1999) sugere que a melhor forma de defin�r 
esta trans�ção é por me�o da anál�se de alguns conce�tos e 
trabalhos de acordo com seu período de desenvolv�mento 
h�stór�co-conce�tual. Isso porque, segundo esse autor, é 
possível observar tanto característ�cas mecan�c�stas quanto 
selec�on�stas em um mesmo trabalho de Sk�nner, em períodos 
anter�ores e poster�ores à adoção da noção de operante. Então, 
o melhor proced�mento é apresentar a obra de Sk�nner como 
um cam�nho que se afasta do mecan�c�smo de forma gradual e 
se aprox�ma cada vez ma�s do selec�on�smo, ao �nvés de apre-
sentar um ponto exato no qual este romp�mento aconteça.

Contudo, Moxley (1999) ressalta que a publ�cação, em 
1945, do art�go: “The Operational Analysis of Psychological 
Terms” é fundamental para as transformações do s�stema 
expl�cat�vo Sk�nner�ano. Isto porque é nesse trabalho que 
Sk�nner propõe, pela pr�me�ra vez, uma �nterpretação de 
eventos pr�vados a part�r da noção de cont�ngênc�as de três 

termos. D�sso decorre, uma anál�se selec�on�sta do fenômeno 
da subjet�v�dade, fenômeno este descartado ou expl�cado por 
v�as mental�stas pelos behav�or�stas daquele período. Além 
d�sso, h�stor�camente é nesse trabalho que Sk�nner denom�na 
sua pos�ção de behav�or�sta rad�cal. 

Pela extensão do tema proposto, tentaremos a part�r deste 
ponto apresentar característ�cas do behav�or�smo rad�cal que 
demonstrem sua trans�ção. Para �sso, retomaremos a causal�-
dade como centro da nossa expos�ção, posto que tal aspecto 
parece desenvolver papel central na presente d�scussão. 

Causas ou determinantes do comportamento?

A despe�to de a�nda não anal�sarmos que modelo de de-
term�n�smo é adotado por essa filosofia, não ser�a possível 
argumentar ou, quem sabe, até afirmar que toda tentat�va de 
expl�car qualquer aspecto do comportamento humano assu-
me também alguma �nstânc�a ou fenômeno determ�nante? 
A mente, a vontade, o self, o desejo, a alma, os astros e a 
l�berdade não ser�am aspectos determ�nantes ut�l�zados em 
d�versas expl�cações, �nclus�ve c�entíficas? 

Neste sent�do, podemos d�zer que d�m�nu�r o valor ou 
cr�t�car qualquer teor�a c�entífica ou filosófica s�mplesmente 
por ela ser determ�n�sta não pode ser cons�derada uma crí-
t�ca vál�da em s�. Este t�po de argumento é, em geral, uma 
tentat�va esdrúxula de fazer uma teor�a parecer �nfer�or em 
prol de outra. Isso também faz com que o determ�n�smo em 
s� pareça algo negat�vo. Entretanto, como já c�tado, o deter-
m�n�smo é �nerente ao método c�entífico, mesmo quando 
algumas teor�as alegam que os homens são mov�dos por 
suas mentes, vontades, etc, mas devemos notar que não há 
somente uma forma de determ�n�smo. São �ncontáve�s os 
t�pos de determ�n�smo nas d�versas áreas do conhec�mento 
c�entífico e filosófico, e até mesmo dentro de uma mesma 
área, como no caso do behav�or�smo, é possível encontrar 
enormes d�ferenças entre os t�pos de determ�n�smo assum�dos 
entre suas d�versas abordagens.

Nas c�ênc�as fís�cas, quím�cas e b�ológ�cas o determ�n�s-
mo sempre fo� ace�to e a ele fo� atr�buído mu�to do sucesso 
dessas c�ênc�as. Contudo, quando o objeto de estudo é o 
comportamento humano, a adoção de uma tese determ�n�sta 
sofre, cont�nuamente, grande res�stênc�a. A d�scussão sobre a 
determ�nação do comportamento é ant�ga e polêm�ca, porque 
esta perspect�va é v�sta, na ma�or parte das vezes, como anta-
gôn�ca ao l�vre-arbítr�o. Para Blanshard (1958/1974): 

O homem comum não se opõe ao determinismo quando aplicado 
pelos físicos aos átomos; ou por ele próprio às máquinas; ou 
pelo médico ao seu próprio corpo. Mas ele se opõe tenazmente 
quando aplicado por quem quer que seja ao seu pensamento e 
ao seu arbítrio (p. 27).

Outro problema comum está v�nculado à �dé�a de um 
fatal�smo, como se o comportamento segu�sse um dest�no 
�nev�tável. Porém, não é esta a perspect�va determ�n�sta 
apresentada pelo behav�or�smo rad�cal. Tal perspect�va 
assume apenas que “(...) todo comportamento possui uma 
causa, conhecida ou não, identificável ou não pelas técnicas 
e procedimentos usuais, mas certamente existente” (Carrara, 
1998, p. 46).
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Embora só o termo determ�n�smo tenha aparec�do nesta 
parte de nosso trabalho, devemos esclarecer que a palavra 
determ�n�smo é, neste caso, s�nôn�mo de causal�dade. A 
despe�to de Sk�nner dar preferênc�a ao termo “determ�nantes 
do comportamento” em vez de “causas do comportamento”. 
Como apontam (Andery & Sér�o, 2001) e (Laurent�, 2004), 
esta pos�ção deve-se ao h�stór�co do termo causa, que tem a 
conotação de um agente �n�c�ador, ou força �n�c�al, comum 
nas expl�cações mecan�c�stas. Mas �sso não quer d�zer que 
Sk�nner não procure as causas do comportamento. Na ver-
dade, o que Sk�nner (1953/2000) ev�denc�a é uma preocu-
pação em demonstrar que estas causas são estabelec�das na 
�nteração do organ�smo com o amb�ente. Deste modo, não há 
problema em d�zer que o anal�sta do comportamento procura 
as causas do comportamento, desde que se cons�dere que “(...) 
a causa não está fora, não existe à parte do evento estudado, 
mas sim está no próprio evento, é parte dele”. (Andery & 
Sér�o, 2001, p. 160). O que s�gn�fica que o termo causa no 
behav�or�smo rad�cal e na anál�se do comportamento só deve 
ser ut�l�zado na expl�cação do comportamento se fizer parte da 
descr�ção e expl�cação dos eventos que o const�tuem. Ou seja, 
�dent�ficar as causas do comportamento é fazer a descr�ção 
ma�s completa possível das relações func�ona�s e expl�car estas 
relações de acordo com suas conseqüênc�as passadas.

Selecionismo e Determinismo probabilístico

No �níc�o da década de 1930, apesar de a�nda não ter 
formulado a noção de operante, Sk�nner (1935, 1938/1966) 
já assume, mesmo que de forma d�screta, uma postura sele-
c�on�sta, como apontam Andery (1997), M�cheletto (2001) 
e Moxley (1999, 2001). O que �mpl�ca, em um probab�l�s-
mo, mesmo que não explíc�to. Mas, a part�r da adoção do 
cond�c�onamento operante como base de suas formulações, 
Sk�nner postula de forma defin�t�va e explíc�ta que o compor-
tamento operante deve ser anal�sado em termos de seleção 
e probab�l�dade de em�ssão de respostas. Esta pos�ção tem 
vár�as �mpl�cações, uma delas é a �nfluênc�a de Darw�n sobre 
o pensamento sk�nner�ano como marca que será desenvolv�da 
durante toda a sua obra. Outra conseqüênc�a é que embora 
a noção de seleção natural não seja �ncompatível com uma 
expl�cação mecan�c�sta, como própr�o Sk�nner (1981/1984) 
apresentou ao cr�t�car o termo “pressão selet�va” como uma 
tentat�va da causal�dade mecân�ca cláss�ca expl�car a seleção. 
A �ncompat�b�l�dade do modelo expl�cat�vo sk�nner�ano com 
um modelo mecân�co de causal�dade não parece ser reduz�do 
à �dé�a de seleção, mas, s�m, como este processo ocorre na 
determ�nação do comportamento. Neste caso, o comporta-
mento não é press�onado a ag�r de determ�nada mane�ra, 
ele é selec�onado pelas suas conseqüênc�as, aumentando a 
probab�l�dade de ocorrênc�a de uma dada classe de respostas 
(C. Laurent�, comun�cação pessoal, 30 de julho de 2007).

Portanto, uma das pr�nc�pa�s �mpl�cações das questões 
tratadas ac�ma é que Sk�nner (1981/1984) confere ao cond�-
c�onamento operante �mportante semelhança com a seleção 
natural. Para ser ma�s específico, o cond�c�onamento operante 
é v�sto como parte da seleção natural. Nas palavras dele, “O 
condicionamento operante é seleção em progresso” (Sk�n-
ner, 1981/1984, p. 502). Logo, como a teor�a darw�n�sta, o 
cond�c�onamento operante não tem um plano ou propós�to. 

Outro aspecto a ser notado é que, tanto na seleção natural 
quanto no cond�c�onamento operante, a adoção de uma tese 
determ�n�sta e probab�líst�ca não s�gn�fica de forma alguma 
que Darw�n e Sk�nner de�xaram espaço para uma cr�ação 
d�v�na, no caso da seleção natural, ou um agente �n�c�ador, 
no caso do cond�c�onamento operante, por não consegu�rem 
prever exatamente quando e como uma var�ação e seleção da 
espéc�e e do comportamento ocorrerá. Como aponta Moxley 
(1999), não saber o resultado de uma var�ação e seleção tanto 
da espéc�e quanto do comportamento, a priori, não os torna 
l�vres de estarem submet�dos a le�s preex�stentes. Esta pro-
pos�ção não de�xa espaço para alguma �nstânc�a sobrenatural 
ou mental como parte da determ�nação do comportamento. 
Mesmo que a expl�cação em alguns casos seja real�zada a 
posteriori.

Uma descr�ção das propr�edades do estímulo antecedente 
na expl�cação do comportamento operante será út�l para �lus-
trar como a noção de cond�c�onamento operante afasta-se de 
uma perspect�va mecan�c�sta. Nesta perspect�va, o estímulo 
antecedente passa a ser v�sto como parte da cont�ngênc�a, não 
como o determ�nante pr�nc�pal. Portanto, o estímulo antece-
dente perde seu status de força �n�c�al e adqu�re as segu�ntes 
característ�cas: 1) passa a ser v�sto dentro de um contexto e 
não ma�s �ndependente dele, como no reflexo; 2) só pode ser 
anal�sado em relação à h�stór�a de reforçamento do organ�smo; 
3) um mesmo estímulo antecedente pode apresentar funções 
d�ferentes ou mudar de função de acordo com a h�stór�a de 
reforçamento; 4) não el�c�a uma resposta, mas s�mplesmente 
aumenta a probab�l�dade dessa ocorrer novamente.

Outro aspecto �mportante d�z respe�to à �dé�a de pro-
bab�l�dade de em�ssão de respostas, que é amparada pelo 
pressuposto de que o comportamento é provável porque as 
cont�ngênc�as sempre vêm pr�me�ras e são probab�líst�cas 
(Moxley, 1999). Ou seja, o comportamento não é probab�-
líst�co em s� mesmo, mas apenas em sua relação com o am-
b�ente que apresenta certa regular�dade. Para l�dar com essa 
regular�dade Sk�nner (1969/1984) d�z que: “Um dado natural 
numa ciência do comportamento é a probabilidade de deter-
minado fragmento (bit) de comportamento ocorrer num dado 
momento. A análise experimental lida com tal probabilidade 
em termos de freqüência de respostas” (p. 231). Portanto, se 
uma resposta é em�t�da com alta freqüênc�a, essa tem ma�or 
probab�l�dade de ser selec�onada e ocorrer em uma ocas�ão 
s�m�lar no futuro. Mas é prec�so notar que probab�l�dade e 
freqüênc�a de respostas só se tornaram noções úte�s e confiá-
ve�s porque fo� possível, por me�o da metodolog�a da anál�se 
exper�mental do comportamento, espec�ficar a topografia da 
resposta e contar um determ�nado operante (pressão a barra) 
(Sk�nner, 1969/1984). Sk�nner desta mane�ra estabeleceu 
uma forma de mostrar a freqüênc�a e, logo, a probab�l�dade 
de em�ssão de uma resposta. Esta demonstração é fe�ta por 
me�o da anál�se da taxa de respostas. Essa, na prát�ca, revela 
que determ�nadas respostas apresentam uma un�form�dade 
cons�derável em determ�nadas cond�ções amb�enta�s (Sk�n-
ner, 1969/1984). No entanto, não é postulado que há uma 
regular�dade ríg�da ou �nexorável do comportamento quan-
do a freqüênc�a de uma resposta é observada e anal�sada. 
Na verdade, ela �rá demonstrar d�ferentes regular�dades do 
comportamento de acordo com os d�ferentes esquemas de 
reforçamento ao qual o organ�smo fo� exposto.
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Laurent� (2004), ao apresentar possíve�s �nfluênc�as do 
pensamento de Mach sobre Sk�nner, afirma que para Mach, 
a probab�l�dade está relac�onada a uma concepção de que 
há no mundo regular�dades ou relações constantes, mas que 
essas são mutáve�s e probab�líst�cas. Por consegu�nte, se é 
assum�do que os eventos da natureza apresentam relações 
constantes e que estas relações são probab�líst�cas, não ser�a 
vál�do, então, supor que o determ�n�smo probab�líst�co no 
behav�or�smo rad�cal obtém um conhec�mento parc�al ou 
�ncompleto. Laurent� (2004) tenta esclarecer �sso ao d�zer 
que “Nesta proposta, o determinismo poderia ser tratado 
no contexto de um instrumentalismo, sendo encarado como 
uma regra ou princípio regulativo da pesquisa” (p. 135). 
Isso �mpl�ca que o pesqu�sador ace�ta a noção de probab�l�-
dade como �nerente ao seu objeto de estudo e à sua própr�a 
pesqu�sa. Entretanto, ace�tar a probab�l�dade não exclu� a 
poss�b�l�dade de prev�são e controle do comportamento, já 
que, como expl�c�tado anter�ormente, Sk�nner consegu�u 
demonstrar emp�r�camente que o comportamento apresenta 
certa regular�dade passível de ser �nvest�gada por me�o da 
anál�se da taxa de respostas.

A noção de classe de respostas é outro conce�to funda-
mental para entendermos melhor o determ�n�smo probab�lís-
t�co, porque demonstra que um operante é formado através da 
ocorrênc�a de vár�as respostas que são reforçadas d�ferenc�al-
mente. Então, a probab�l�dade não se restr�nge a uma ún�ca 
resposta, mas a vár�as respostas s�m�lares àquelas que foram 
reforçadas. De acordo com Sk�nner (1953/2000):

Uma resposta que já ocorreu não pode, é claro, ser prevista 
ou controlada. Apenas podemos prever a ocorrência futura 
de respostas semelhantes. Desta forma, a unidade de uma 
ciência preditiva não é uma resposta, mas sim uma classe de 
respostas. Para descrevermos esta classe usar-se-á a palavra 
operante. (p. 71). 

Essa noção é ma�s um exemplo que cert�fica o afastamento 
de Sk�nner da procura por relações de necess�dade entre um 
estímulo e uma resposta. E ampl�a as poss�b�l�dades de ob-
servar o comportamento operante como um comportamento 
complexo que não é expl�cado por me�o de relações ríg�das 
e s�mpl�ficadas com o amb�ente. 

O modelo de seleção por conseqüências

Todas as questões apresentadas até aqu� representam 
em certa med�da a formulação de um modelo causal ún�co, 
o modelo de seleção pelas conseqüênc�as, modelo este que 
marca de forma dec�s�va a desv�nculação do behav�or�smo 
rad�cal ao mecan�c�smo e destaca, ao mesmo tempo, uma 
pos�ção em�nentemente selec�on�sta. Este modelo pode ser 
descr�to como a ma�or evolução no desenvolv�mento do 
s�stema expl�cat�vo sk�nner�ano.

Este modelo pode ser v�sto como uma espéc�e de analog�a 
entre o cond�c�onamento operante e a seleção natural das 
espéc�es (D�ttr�ch�, 2004). Desta mane�ra, a causal�dade passa 
a ser descr�ta por do�s processos bás�cos apresentados pela 
teor�a da seleção natural darw�n�sta, sendo eles a var�ação 
e a seleção. E, como característ�ca específica do modelo de 
seleção por conseqüênc�a, Sk�nner (1981/1984) formula três 

níve�s de seleção do comportamento. São eles: a filogen�a, 
a ontogen�a e a cultura. A filogen�a é caracter�zada pelas 
cont�ngênc�as de sobrev�vênc�a da espéc�e. O segundo nível, 
a ontogen�a, está relac�onado à h�stór�a de reforçamento do 
�nd�víduo, ou seja, às cont�ngênc�as de reforçamento exper�-
mentadas por um ún�co organ�smo, durante o seu tempo de 
v�da. O terce�ro nível é o cultural, no qual estão presentes as 
cont�ngênc�as soc�a�s.

A filogen�a, como pr�me�ro nível de seleção, é fruto de m�-
lhões de anos de evolução. Este nível de seleção é responsável 
pelo desenvolv�mento de aspectos anatôm�cos, fis�ológ�cos 
e neurológ�cos, como também pelo surg�mento e evolução 
de uma sér�e de padrões comportamenta�s, por exemplo, os 
respondentes e os operantes (Andery, M�cheletto & Sér�o, 
2002). Para Sk�nner (1974/2002), “O fato de o condiciona-
mento operante, como todos os processos fisiológicos, ser 
um produto da seleção natural, lança luz sobre a questão de 
quais tipos de conseqüências são de reforço e por quê.” (p. 
43). O cond�c�onamento operante é cons�derado por Sk�nner 
(1974/2002) um processo que suplementa a seleção natural. 
Isso porque a filogen�a, como produto de cont�ngênc�as de 
sobrev�vênc�a da espéc�e, desenvolve-se em períodos de 
m�lhões de anos, o que prop�c�a falhas na seleção do com-
portamento, uma vez que o comportamento fo� selec�onado 
para ser adaptado em um amb�ente que não ex�ste ma�s, já 
se transformou. Neste caso, o cond�c�onamento operante 
tem como função estab�l�zar a ação do organ�smo sobre o 
amb�ente atual. De acordo com Sk�nner (1974/2002):

Conseqüências importantes do comportamento, que não 
poderiam desempenhar um papel na evolução, porque não 
constituem traços suficientemente estáveis do meio, tornam-se 
eficazes, por intermédio do condicionamento operante, durante 
a vida do indivíduo, cujo poder de haver-se com seu mundo é 
assim grandemente ampliado (p. 43).

A part�r do cond�c�onamento operante, surge o segundo 
nível de seleção: a ontogen�a, que tem como característ�ca 
bás�ca a suscet�b�l�dade do organ�smo às conseqüênc�as de 
sua ação. Isso quer d�zer que cada organ�smo, �ndependente-
mente da espéc�e, é mod�ficado pelas conseqüênc�as de suas 
ações sobre o amb�ente, o que acarreta respostas ún�cas e, 
por consegu�nte, repertór�os comportamenta�s s�ngulares. 
No caso do comportamento humano, �sso culm�na naqu�lo 
que Sk�nner (1989/1991) chama de pessoa, porque nenhum 
suje�to va� apresentar uma h�stór�a ontogên�ca �dênt�ca, mes-
mo sendo submet�do aos processos de seleção e var�ação 
como qualquer outro membro da espéc�e (Andery & cols., 
2002).

A suscet�b�l�dade às conseqüênc�as da ação do organ�smo 
sobre o amb�ente como característ�ca bás�ca do segundo 
nível de seleção �mpl�ca que o comportamento mantém uma 
�nteração constante de controle com o amb�ente. Mas, para o 
surg�mento do terce�ro nível (cultura), devemos cons�derar 
que outros �nd�víduos fazem parte deste amb�ente e exercem 
controle entre s�. Como apontam Andery e cols. (2002), 
nesta relação, um �nd�víduo pode ser para outro �nd�víduo 
um estímulo antecedente e/ou conseqüente, que faz parte de 
processos como a �m�tação e a modelagem do comportamento 
controlado por regras ou por cont�ngênc�as.
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Ass�m, para o aparec�mento desse terce�ro nível, Sk�nner 
(1981/1984) ressalta o papel fundamental do surg�mento do 
comportamento verbal na espéc�e humana, uma vez que por 
me�o dele é possível a transm�ssão de prát�cas que garantem 
a sobrev�vênc�a da cultura. Porém, para cons�derarmos tal 
argumento, é prec�so notar que, neste nível de seleção, ao 
contrár�o dos do�s pr�me�ros, o efe�to sobre o �nd�víduo não 
é responsável pela sua evolução, mas s�m o efe�to sobre o 
grupo, o que poss�b�l�ta a var�ação e seleção de prát�cas 
cultura�s. Para Sk�nner (1981/1984):

Em resumo, o comportamento humano é um produto da junção 
de (I) as contingências de sobrevivência responsáveis pela 
seleção natural das espécies e (II) as contingências de reforço 
responsáveis pelos repertórios adquiridos pelos seus membros, 
incluindo (III) as contingências especiais mantidas por um 
ambiente social evoluído. (Definitivamente, é claro, tudo isso é 
uma questão de seleção natural, uma vez que o condicionamento 
operante é um processo evoluído, no qual as práticas culturais 
são aplicações especiais). (p. 503).

É �mportante esclarecer que o modelo de seleção por 
conseqüênc�as não deve ser v�sto de forma d�v�d�da ou 
h�erárqu�ca, como se houvesse a sobrepos�ção de um nível 
sobre o outro. Pelo contrár�o, este modelo só pode ser ut�-
l�zado como um �nstrumento de �nterpretação e expl�cação 
do comportamento se levarmos em cons�deração sempre os 
três níve�s de seleção conjuntamente, mu�to embora cada 
nível de seleção apresente suas d�sc�pl�nas específicas, no 
pr�me�ro, a b�olog�a; no segundo, a ps�colog�a; e no terce�ro, 
a antropolog�a (Sk�nner, 1981/1984).

Esta breve expos�ção do modelo de seleção por conse-
qüênc�as teve como função de�xar nít�do o nível de com-
plex�dade que o s�stema expl�cat�vo sk�nner�ano at�ng�u. 
Outro objet�vo da apresentação deste modelo fo� mostrar que 
Sk�nner não somente ut�l�za-se de conce�tos desenvolv�dos 
com fundamento na observação e na exper�mentação para 
expl�car o comportamento. Ele também desenvolve ferra-
mentas conce�tua�s, que não são necessar�amente produtos 
d�retos da exper�mentação, para �nterpretar comportamentos 
complexos. O que mostra uma �mportante afin�dade do 
modelo expl�cat�vo sk�nner�ano com o �nstrumental�smo 
c�entífico, que, entre outras co�sas, concebe os conce�tos 
c�entíficos como ferramentas que d�rec�onam a ação do 
c�ent�sta (Laurent�, 2004).

A transição já havia começado

Um exame das questões tratadas até aqu� poss�b�l�tou 
algumas conclusões. A pr�me�ra delas é que a trans�ção 
mecan�c�smo/selec�on�smo é uma característ�ca do s�stema 
expl�cat�vo sk�nner�ano desde suas pr�me�ras formulações. 
Embora Sk�nner recorra em grande parte ao conce�to de 
reflexo como un�dade de anál�se em sua formulação �n�c�al, 
é ev�dente que a noção de relações func�ona�s e suas des-
cobertas empír�cas de�xam-no cada vez ma�s longe de uma 
formulação mecan�c�sta do comportamento.

Desta forma, a trans�ção do behav�or�smo rad�cal, de uma 
pos�ção mecan�c�sta para uma selec�on�sta, é reflexo de suas 
formulações empír�cas e de sua concepção teór�ca de c�ênc�a, 

destacadas neste art�go pela �nfluênc�a de Ernst Mach e da 
teor�a da evolução. 

Em relação às formulações do programa �n�c�al de pesqu�-
sa sk�nner�ano e à noção de causal�dade, observamos que o 
abandono do conce�to de reflexo como base para uma c�ênc�a 
do comportamento e a adoção do cond�c�onamento operante 
como foco do programa de pesqu�sa sk�nner�ano fazem com 
que Sk�nner renunc�e às relações de necess�dade e assuma a 
noção de relações func�ona�s e de probab�l�dade de respostas. 
Contudo, a noção de relações func�ona�s parece sofrer alterações 
à med�da que o s�stema expl�cat�vo sk�nner�ano se desenvolve. 
Esta noção �n�c�almente tem a dupla função de descrever e ex-
pl�car o comportamento. Sk�nner (1931/1961) de�xa claro que 
descrever é expl�car. Portanto, descrever as relações func�ona�s 
do comportamento s�gn�ficava expl�car o comportamento. Este 
pos�c�onamento pode ser entend�do como o pr�me�ro e funda-
mental romp�mento do s�stema sk�nner�ano com a noção de cau-
sal�dade mecân�ca, mesmo apresentando os problemas �n�c�a�s 
que já foram d�scut�dos. Como aponta Laurent� (2004):

A explicação no Behaviorismo Radical não se identifica com 
explicação causal. Essa desvinculação da explicação científica 
com a noção de causalidade se deu através das relações indi-
retas com Hume. Skinner (1953, 1969) incorporou, via Mach, 
a crítica humeana à idéia de conexão necessária e rejeitou as 
noções relacionadas a este modo causal, como os conceitos de 
força ou agência. (p. 53).

Todav�a, argumenta-se a part�r de �ndíc�os apresentados no 
decorrer do art�go, que Sk�nner pode ter �do além da crít�ca de 
Hume e Mach, e ter alterado a �dé�a presente em seus trabalhos 
da década de 1930 de que descrever e expl�car são aspectos se-
melhantes. A part�r da adoção de uma pos�ção em�nentemente 
selec�on�sta, descrever e expl�car de�xar�am de ser ut�l�zados 
como noções semelhantes, mas, s�m, complementares. 

Vamos anal�sar o segu�nte exemplo para d�ferenc�armos 
a noção de descr�ção e expl�cação e, ao mesmo tempo, apon-
tarmos como Sk�nner poss�velmente avança neste sent�do. 
Exemplo: “Todas as vezes que um suje�to exper�mental em�te 
uma resposta de pressão a barra, é l�berada uma gota de água, 
ass�m é observado um aumento na freqüênc�a e taxa de res-
postas”. Notem que há somente uma descr�ção do comporta-
mento e da quant�ficação da taxa de respostas – o reg�stro de 
um evento sendo segu�do por outro. Este exemplo caracter�za 
a pos�ção �n�c�al (década de 1930) de Sk�nner e sua relação 
d�reta com Mach e �nd�reta com Hume, que afirmavam que 
somente podemos observar certos eventos sendo segu�dos 
por outros e, logo, a probab�l�dade de ocorrênc�a de eventos 
semelhantes no futuro em ocas�ões semelhantes.

Por outro lado, uma aprox�mação com o selec�on�smo 
s�gn�fica a necess�dade de �nterpretação do comportamento 
em função de suas conseqüênc�as passadas. Deste modo, 
Sk�nner dá um passo além de Hume e de Mach, que apenas 
destacavam que determ�nados eventos são segu�dos por ou-
tros eventos, e acrescenta o papel da retroação em seu s�stema. 
De acordo com Sk�nner (1953/2000): “É clara a importância 
da retroação. Para que o condicionamento se efetue é neces-
sário que organismo seja estimulado pelas conseqüências de 
seu comportamento” (p. 74). A descr�ção dos eventos passa 
a ser o “como” e a retroação ser�a o “porque” determ�nados 
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eventos tendem a ocorrer novamente. Portanto, parece que 
somente descrever e quant�ficar os eventos que const�tuem 
um ep�sód�o comportamental não é ma�s sufic�ente para ex-
pl�cá-lo. É prec�so que o comportamento, além de descr�to, 
seja expl�c�tado em termos de conseqüênc�as que retroag�ram 
sobre esse no passado e aumentaram sua probab�l�dade de 
ocorrênc�a no futuro. Sk�nner parece ter avançado em relação 
às propostas de Hume e Mach, porque pela pesqu�sa empír�ca 
consegu�u demonstrar o efe�to de um evento sobre outro no 
caso do comportamento, a sens�b�l�dade do organ�smo às 
conseqüênc�as de sua ação sobre o amb�ente e o efe�to des-
tas sobre o organ�smo. E não apenas a descr�ção de eventos 
segu�dos por outros eventos e a formação do háb�to. 

Andery e cols. (2002), ao real�zarem uma d�scussão �n�-
c�al sobre as d�ferenças entre descrever e expl�car no s�stema 
expl�cat�vo sk�nner�no esclarecem que “(...) a descrição do 
evento comportamental trata dos fatores que o constituem em 
um determinado momento. A explicação desta constituição 
está na história e, no caso do modelo proposto por Skinner, 
em três histórias.” (p. 160).

A�nda segundo Andery e cols. (2002), é possível observar 
que a pos�ção de Sk�nner perante as �dé�as de descr�ção e expl�-
cação apresenta d�ferenças ao longo da sua produção. O que, no 
entanto, não fo� sufic�ente para d�ssem�nação de d�scussões sobre 
as d�ferenças entre descr�ção e expl�cação entre os anal�stas do 
comportamento. Uns dos mot�vos d�sso é que grande parte dos 
anal�stas do comportamento recorre à descr�ção das relações 
func�ona�s como sufic�entes para expl�car o evento compor-
tamental e, com �sso, não observam que descrever é apenas 
parte do trabalho e que esta pos�ção sofreu alterações ao longo 
da obra de Sk�nner. Além d�sso, há de, no mín�mo, desconfiar 
que quando um conce�to adv�ndo de uma área como a fís�ca é 
transposto para outra área, permanecerá �ntacto. 

Um Final Sem Final

Quanto ma�s o behav�or�smo rad�cal se desenvolve (evo-
lu�), ma�s desdobramentos ele apresenta. E, para sermos coe-
rentes com os pressupostos ep�stemológ�cos do behav�or�smo 
rad�cal, é prec�so ter a consc�ênc�a da não poss�b�l�dade de 
conclusão deste trabalho em termos fina�s, posto que o com-
portamento de quem real�zou este trabalho está submet�do 
ao pr�ncíp�o da seleção por conseqüênc�as, portanto, é um 
comportamento que não tem uma final�dade ou um propós�to. 
Podemos apenas d�zer que o que este trabalho apresenta nada 
ma�s é do que comportamento verbal que, de acordo com 
sua h�stór�a, exper�mentou var�ação e seleção, ou seja, essa 
é apenas uma versão de parte da h�stór�a do desenvolv�mento 
do behav�or�smo rad�cal. Mas, ac�ma d�sso, falar que este é 
um final sem final demonstra justamente o que s�gn�fica a 
trans�ção do behav�or�smo rad�cal: complex�dade!
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