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Resumo 

A ética e o ensino da ética foram escolhidos, pela importância e atualidade, 

como temas privilegiados. O objetivo deste trabalho é apresentar a discussão sobre 

ética que pode ser descrita a partir do behaviorismo radical e indicar princípios 

educacionais que devem ser ensinados, ampliando o diálogo entre as duas áreas.  

Segundo a concepção tradicional, ética e moral referem-se a julgamentos 

sobre o que é bem, e condutas aceitas dentro de um determinado grupo; são 

conceitos historicamente determinados, produtos de homens livres, racionais, 

responsáveis e autônomos que agem de forma consciente e voluntária.   

O sistema ético skinneriano, produto intrínseco do behaviorismo radical e da 

análise do comportamento, prescinde das noções de liberdade, racionalidade e 

autonomia para propor a existência de três tipos de bens: bens para si, bens para os 

outros e bens da cultura, com o valor da sobrevivência como sendo o fundante de todo 

o sistema. Skinner advertiu que parte da população do planeta não sabe dos graves 

problemas que nos afetam a todos e a parte que sabe não tem feito ações relevantes 

para alterá-los, especialmente porque a maior dificuldade é que o futuro sempre 

parece conflitante com o presente.  

A educação, como uma agência de controle, tem o papel privilegiado de 

planejar uma cultura e as práticas educativas e a política educacional planeja, no final 

das contas, o ser humano. As propostas de ação explicitadas visam a superar os 

obstáculos à produção da sobrevivência da cultura que incluiriam: o planejamento 

adequado da cultura, e a prática de liberar reforçadores contingentes a ações 

produtivas, poderiam dar conta de maximizar comportamentos com valor de 

sobrevivência. Transmitir os conhecimentos acumulados e socialmente produzidos, 

produzir a variabilidade comportamental, minimizar conseqüências imediatas e 

maximizar as remotas, educar para o autocontrole, inserir a comunidade na 

proposição de valores, utilizar critérios coletivos em detrimento dos individuais, 

restabelecer a reciprocidade balanceada, educar para o lazer produtivo, utilizar-se do 

controle face-a-face e de reforçadores positivos amenos, evitar eventos aversivos, 

educar para a preservação do meio físico, ensinar habilidades e conhecimentos 

científicos e sociais, utilizando-se do controle tecnológico é o que poderia contribuir 

para a consecução do bem primário da ética que behavioristas radicais deveriam 

assumir como suposto de seus comportamentos em qualquer situação em que se 

encontrem.  



 

ABSTRACT 

Ethics and ethic teaching were chosen, because of their importance and 

nowadays presence, as privileged issues. This work’s goal is to present a discussion 

about ethic that can be described as coming from the radical behaviourism and 

pointing the educational principles that should be taught, enhancing the dialogue 

between the two areas. 

According to the traditional conception, ethics and moral refer to judgements 

about what is the good, and the acceptable procedures among a specific group; they 

are historically resulting concepts, products of autonomic, responsible, rational and free 

men, who act in a conscious and willing way. 

The skinnerian ethic system, intrinsic product of radical behaviourism and 

behaviour analyses, does not need of autonomy, rationality and freedom notions in 

order to propose the existence of three kinds of goods: personal goods, goods the 

others and goods for the culture, with the survival value as being the foundation of 

whole system. Skinner warned that part of planet’s population does not know about the 

serious problems that affect us all and the other part which knows it has not taken 

relevant measures to change them, especially because the major difficulty is that the 

future always seems to be in conflict with the present. 

The education, as a control agency, has the privileged role of planning a culture 

and the educational policy plans, at the end, the Man and the educational practices. 

The explicit course of action proposals aims for to overcome the obstacles to culture 

survival producing. The culture adequate planning, let the person be controlled by 

circumstances, productive actions, it could take care of maximising behaviours with 

survival values. To transmit the socially produced accumulated knowledge, to produce 

the behavioural variability, to minimise immediate consequences and maximising the 

rare ones, to educate to the self-control, to insert the community into values 

propositions, to use collective criteria to overrule the individual ones, to re-establish the 

balanced reciprocity, to educate to the productive laze and amusement, to use the 

face-to-face control and the soft positives reinforcements, to avoid nasty events, to 

educate to the environment preservation, to teach social and scientific skills, using the 

technological control it is what could contribute to the consecution of ethic primary 

value that radical behaviourists should take as an assumption of their behaviours in 

any situation that face. 



 

SUMÁRIO 

I. Urdidura ......................................................................1 

II Procedimento ...............................................................7 

III. Ética e moral ............................................................12 

IV. O behaviorismo radical: suportes para o debate sobre a 

sociedade. .....................................................................20 

A defesa da ciência para a compreensão do comportamento e intervenção na 

sociedade.. ..................................................................................................................25 

Comportamento: objeto de estudo de uma ciência natural  .........................35 

V. O sistema ético do behaviorismo radical  ...................... 74 

Bens do sistema ético  ...................................................................... ..........95 

Bens para si  ................................................................................................97 

Bens para os outros  ...................................................................................99 

Bens da cultura  ........................................................................................111 

VI. A educação como prática cultural que contribui para o bem 

da cultura  ................................................................. 124 

Problemas que a cultura enfrentará  .........................................................129 

O que deve ser ensinado como forma de contribuir para a sobrevivência das 

culturas  ........................................................................................................................131 

VII. Considerações finais  ............................................174 

VIII. Referências bibliográficas  ......................................184 

Anexo .................................................................. 201 



 1

I. URDIDURA  

A discussão proposta nesta tese está fundada em dois eixos: o 

trabalho com a Educação e minha formação em Psicologia, aceitando 

pressupostos do behaviorismo radical. 

Tenho trabalhado com Educação durante toda a minha história 

profissional. Quer como professora universitária, orientadora educacional ou 

participando de projetos junto a órgãos de pesquisa particulares ou 

governamentais, minha preocupação tem sido maximizar suas possibilidades. 

Acredito, ainda, que ela seja, nos seus mais diferentes níveis que extrapolam 

o institucional, um dos instrumentos mais promissores para desencadear uma 

vida mais feliz para os indivíduos e produtiva para a sociedade em geral.  

Meu interesse por Educação tem me feito colocar em questão o modo 

como ela vem sendo desenvolvida, especialmente no sistema formal de 

ensino. São muitas as críticas da falta de efetividade das ações educativas 

tanto no sentido de tornar os educandos profissionais competentes quanto 

para resolver problemas que afligem o mundo nos seus mais diversos 

âmbitos. O ensino poderia indicar caminhos para uma vida melhor que inclua 

todas as pessoas com suas diferentes necessidades, preparando os alunos 

para atuar no momento de sua formação e no futuro, com critérios de 

cidadania.  

Explicito que minha concepção sobre Educação é a de um otimismo 

crítico, conforme define Cortella (1998). Não se trata nem de atribuir à escola 

uma missão salvífica, e considerá-la como tendo autonomia absoluta em 

relação à sociedade em que vive (características de um otimismo ingênuo); 

tampouco considerá-la como inútil, uma vez que seria porta voz dos 

dominantes (como em um pessimismo ingênuo). Antes, reconheço a 

educação formal como parte da realidade social, realidade esta que 

transforma a escola e é transformada por ela, com uma função tanto 
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conservadora (já que reproduz injustiças e o status quo) quanto inovadora 

(instrumento exemplar para propor mudanças).  

O Ministério da Educação do Brasil (MEC), para garantir uma 

educação mais eficiente, tem discutido reformulações macro na estrutura do 

ensino. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi 

aprovada em 1996, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram 

produzidos em 1997 e 1998, as Diretrizes Curriculares para a Educação 

Superior foram aprovadas por blocos de cursos e estão em fase final de 

discussão. Podemos, assim, dizer que desde a década de 90, a educação no 

Brasil tem sido revisitada e incorporou novas contribuições.  

Apesar da produção na área da educação feita pelos behavioristas 

radicais, suas contribuições pouco têm sido levadas em conta. Pelo contrário, 

as referências feitas quer no texto dos PCNs, quer em livros que formam 

professores, estes últimos foco de análise de Gióia (2001), para dar dois 

exemplos, são sempre carregadas de preconceitos1 e descrições mal 

interpretadas do uso que se poderia fazer de uma abordagem que tem como 

critério uma produção científica rigorosa. 

Como apoio a esta análise sobre a interpretação feita a respeito do 

behaviorismo radical indico um trecho dos PCNs (Brasil, 1997) que debate as 

diferentes tendências pedagógicas que foram, de algum modo, incorporadas 

no fazer dos professores ao longo de nossa história. 

Nos anos 70 proliferou o que se chamou de “tecnicismo 

educacional”, inspirado nas teorias behavioristas da 

aprendizagem e da abordagem sistêmica do ensino, que 

definiu uma prática pedagógica altamente controlada e 

dirigida pelo professor, com atividades mecânicas inseridas 

                                            

1 Utilizo, aqui, a definição de preconceito de Chauí (1994). “O preconceito lida com 

qualidades acidentais das coisas como se fossem essenciais. O conceito, ao contrário, é 

a reunião das qualidades essenciais de um ser ou a essência de um ser.” (p.146) 
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numa proposta educacional rígida e passível de ser 

totalmente programada em detalhes. A supervalorização da 

tecnologia programada de ensino trouxe conseqüências: a 

escola se revestiu de uma grande auto-suficiência, 

reconhecida por ela e por toda a comunidade atingida, 

criando assim a falsa idéia de que aprender não é algo 

natural do ser humano, mas que depende exclusivamente de 

especialistas e de técnicas. O que é valorizado nessa 

perspectiva não é o professor, mas a tecnologia; o professor 

passa a ser um mero especialista na aplicação de manuais e 

sua criatividade fica restrita aos limites possíveis e estreitos 

da técnica utilizada. A função do aluno é reduzida a um 

indivíduo que reage aos estímulos de forma a corresponder 

às respostas esperadas pela escola, para ter êxito e 

avançar. Seus interesses e seu processo particular não são 

considerados e a atenção que recebe é para ajustar seu 

ritmo de aprendizagem ao programa que o professor deve 

implementar. Essa orientação foi dada para as escolas pelos 

organismos oficiais durante os anos 60, e até hoje está 

presente em muitos materiais didáticos com caráter 

estritamente técnico e instrumental. (p. 31) 

Considerando este o entendimento sobre o behaviorismo dos 

proponentes da política brasileira para a educação2, não é de estranhar que 

os behavioristas radicais não tenham sido convocados para contribuir com a 

elaboração de alternativas para as mazelas que enfrentamos hoje na questão 

do ensino. A afirmação de Zanotto (2000) é mais um aspecto para esclarecer 

o difícil entendimento entre a educação e o behaviorismo radical: 

Se, como afirmam pesquisadores em educação, essa área 

tem se marcado por uma postura de adesão acrítica a 

modelos teóricos, parece-nos lícito supor, diante da natureza 

                                            

2 Para a real dimensão da crítica feita na citação, registro que nos PCNs há a nomeação de 

mais de uma centena de educadores importantes do país entre elaboradores, consultores 

e assessores e mais de 350 textos utilizados como referência bibliográfica.  
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das críticas mencionadas, que a análise do comportamento 

pode ter sido objeto de um movimento inverso, que 

poderíamos identificar como descarte acrítico. (p. 17) 

Um princípio desta tese é poder concorrer para o diálogo entre o 

behaviorismo e a educação de um modo profícuo para ambos. Talvez o que 

tenha ocorrido com o behaviorismo radical tenha sido um descarte acrítico da 

teoria evidenciado por uma descrição, a meu ver, preconceituosa, conforme a 

apresentada no texto dos Parâmetros. 

A preocupação com a preservação do mundo em que vivemos e de 

uma vida melhor para todos está expressa em Skinner (por exemplo, em 

1972/1948, 1971, 1975/1971, 1978b/1973, 1978i/1976, 1987a/1982) 3, 

referência do behaviorismo radical, e em seus seguidores, entre os quais 

Sulzer-Azaroff (1985) e Barrett et al (1991), atentos a uma educação de 

qualidade, com resultados e comprometida com a construção dessa vida 

diferenciada. 

Barrett et al (1991) apresentam a necessidade de ensinar pelo menos 

dois tipos de habilidades para os alunos:  

(...) As escolas são encarregadas não apenas de transmitir 

habilidades específicas que possibilitem ao estudante agir 

com conhecimento em situações que eles podem se 

confrontar depois que a educação formal terminar, mas, 

também, transmitindo condutas éticas e valores culturais 

duradouros que beneficiem tanto o indivíduo quanto a 

sociedade como um todo. (p. 79) 

                                            

3 As referências aos textos de Skinner se farão assinalando o ano da publicação utilizada e, 

em seguida, o ano em que ela foi escrita, quando o original não tiver sido consultado. 

Quando houver referências, em seqüência, a mais de uma obra de Skinner, a ordem 

apresentada seguirá o ano de seu original. 
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A recomendação é muito semelhante à de Delors (1998) em seu 

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 

século XXI, quando da enunciação de quatros pilares para a educação 

básica4: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e 

aprender a ser.  

Acredito que o behaviorismo radical poderia contribuir em qualquer 

discussão que tem sido feita sobre educação. A preocupação do ensino, 

hoje, passeia pelo questionamento do conteúdo, da forma, de quais deveriam 

ser os objetivos e da necessidade da inclusão real de todos na educação 

básica, bem como do papel da escola, dos professores, da comunidade que 

a sustenta. Têm sido tratados como importantes o ensinar condutas morais e 

valores éticos, ao lado de conteúdos específicos de formação do aluno. 

Como se procurará demonstrar, todos esses pontos são defendidos por 

behavioristas radicais. 

A educação formal deve ser reconhecida como possibilidade ímpar 

para que o ensino de ética possa ser feito. Há a necessidade de ensinar ética 

e moral com, pelo menos dois objetivos: para que os comportamentos, de 

cada um de nós, sejam balizados por critérios éticos e para que 

reconheçamos quando os princípios éticos estão sendo burlados, travestidos, 

mascarados (como sugere Romano, 2001).  

Pela importância e atualidade, a ética foi escolhida como conceito 

privilegiado. O objetivo deste trabalho é apresentar a discussão sobre ética 

que pode ser descrita a partir do behaviorismo radical e, com seus 

fundamentos, fazer uma proposta do que deve ser ensinado. Aqui, portanto, 

se objetivará não apenas a ética, mas o ensino da ética. É minha proposta 

escrever um texto, sem perder o rigor do ponto de vista do behaviorismo 

                                            

4 Após a LDB de 1996 o ensino no país ficou dividido em: educação básica (educação 

infantil, ensino fundamental – 1ª a 8ª série – e ensino médio) e ensino superior. 
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radical, que possa servir, fundamentalmente, para educadores em geral, até 

como forma de permitir a ampliação desse diálogo entre o behaviorismo 

radical como ciência e tecnologia e a educação como objeto privilegiado de 

atuação. 
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II. PROCEDIMENTO  

Para cumprir o objetivo a que nos propusemos dois conjuntos, não 

excludentes, de textos do behaviorismo radical se evidenciavam: os que 

poderiam enunciar a proposta de ética e os que discutissem o papel da 

educação. Ambos deveriam revelar o que deveria ser ensinado para que nos 

comportássemos de forma ética. 

Antes de selecioná-los, uma primeira decisão foi a de estudar uma 

possível distinção entre ética e moral, dois conceitos que sempre aparecem 

muito vinculados, e que poderia incidir nos materiais a serem lidos. A partir 

da indicação de professores da área um texto de Chauí (1998), e os livros de 

Huisman e Verger (1967), Sánchez Vásquez (2004/1968), Savater (1996) e 

Rios (2001) foram selecionados. Entre os periódicos selecionamos um 

número da Revista Educação e Sociedade que tratou, especialmente, de 

ética, já que a enfocava na perspectiva da educação.  

Os textos de Skinner foram selecionados, em primeiro lugar, a partir da 

indicação de pesquisadores da área que têm trabalhado no Brasil (Abib, 2001 

e 2002 e Dittrich, 2003, além de correspondência pessoal) e da indicação de 

Segal (1987): “Walden Two pode ser lido com outros grandes trabalhos de 

Skinner sobre a condição humana: Science and human behavior (1953) e 

Beyond freedom and dignity (1971). Juntos estes três formam um extenso 

tratado da moralidade” (p. 148). 

As indicações de Abib e Dittrich incluíam os livros citados por Segal 

(1987), e os especificavam: as secções 5 e 6 do Science and Human 

Behavior, os capítulos 6 e 7 do Beyond Freedom and dignity, com o 

acréscimo do capítulo 11 do Technology of Teaching e o capítulo 12 do About 

Behaviorism. A compilação de Andery, Micheletto, e Sério (2004) sobre as 

obras de Skinner permitiu verificar se haveriam outros textos cujos títulos 

indicariam que questões éticas estariam sendo tratadas, possível a partir do 

produto do debate sobre ética e moral. Novos textos foram agregados: The 
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Ethics of helping people, Humanism and Behaviorism, Freedom and dignity 

revisited, Freedom and the control of the man, The control of human behavior 

(abstract), Some issues concerning the control of human behavior, 

Compassion and ethics in the care of the retarded, A behavioral analysis of 

value judgments. A partir dessa literatura poucos textos, ali citados, foram 

agregados. 

Em síntese, foram lidos de B. F. Skinner os seguintes textos/livros 

(estes, alguns, em parte): 

• Walden Two; 

• Verbal behavior: especialmente ultimo capítulo;  

• Science and human Behavior – especialmente as secções 5 e 6; 

• The tecnology of teaching; 

• Contingencies of reinforcement: a theoretical analysis: especialmente 

os capítulos 2, 3, 6 e 8. 

• Beyond freedom and dignity; 

• About behaviorism: especialmente o capítulo 12 

• Reflections on behaviorism and society:  

• Human Behavior and Democracy.  

• Are we free to have a future?  

• The Ethics of helping people.  

• Humanism and Behaviorism.  

• Walden Two revisited.  

• The steep and thorny way to a science of behavior.  
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• Can we profit from our discovery of behavioral science.  

• The experimental analysis of behavior.  

• Freedom and dignity revisited.  

• The behavioral and brain sciences: 

• Selection by consequences.  

• Behaviorism at fifty. 

• Some consequences of selection.  

• Upon further reflection:  

• Why we are not acting to save the world.  

• What is wrong with daily life in the western world?  

• News from nowhere, 1984.  

• The evolution of behavior.  

• Recent issues in the analysis of behavior: 

• The place of feeling in the analysis of behavior.  

• The initiating self.  

• The operant side of Behavior Therapy.  

• A new preface to Beyond Freedom and Dignity.  

• Cumulative record: definitive edition  

• Freedom and the control of the man.  

• The control of human behavior (abstract).  
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• Some issues concerning the control of human behavior.  

• The design of cultures. 

• “Man”. 

• Compassion and ethics in the care of the retarded.  

• Current trends in experimental psychology.  

• Why are the behavioral sciences not more effective?  

• Can psychology be a science of mind?  

Dois outros artigos de Skinner publicados em livros organizados por 

outros autores, completam a relação: 

• A behavioral analysis of value judgments. 

• Answer for my critics. 

Da busca pela literatura, outros autores foram selecionados a partir 

dos periódicos Behaviorism, Behavioral and Social Issues e, especialmente a 

tese de Dittrich (2004a), permitiu que novos interlocutores e artigos fossem 

selecionados, além de validar as referências encontradas. 

Para a inclusão da proposta a respeito de práticas educativas sob a 

perspectiva do behaviorismo radical foram acrescentados os seguintes 

textos de Skinner: 

• Recent issues in the analysis of behavior: 

• Why I am not a cognitive psychologist. 

• Some implications of making education more efficient. 

• The free and happy student. 

• Upon further reflection: 
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• Cognitive science and behaviorism 

• The shame of american education. 

• Recent issues in the analysis of behavior: 

• The school of the future 

O livro de Zanotto (2000) nos permitiu referendar a bibliografia 

selecionada para a leitura de textos sobre educação e outros autores, 

referências na área, foram selecionados: Matos (2001) e o recente livro de 

Hübner e Marinotti (2004) do qual selecionamos, particularmente, os artigos 

de Pereira, Marinotti e Luna e o de Zanotto.  

As leituras dos textos de autores do behaviorismo radical nos 

permitiram produzir um quadro (parte apresentado no Anexo 1) com trechos 

recortados da literatura, inseridos em ‘categorias de trabalho’ surgidas a partir 

das primeiras análises. Foram elas: bens para si e para os outros; bens da 

cultura; bens ou valores; ciência do comportamento; alternativas/práticas 

culturais; o sistema ético; debate fatos e valores; educação e metaética. Esse 

quadro – denominado mapa conceitual – nos permitiu definir claramente 

conceitos, estabelecer comparações e compreender os elementos envolvidos 

no debate ético e sua relação com práticas culturais, das quais a educação é 

parte. 
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III. Ética e Moral 

Embora a relação da proposta de Skinner com as teorias éticas de 

modo geral5, ainda que pudesse ser tarefa produtiva no sentido de 

estabelecer o diálogo do behaviorismo radical com outros sistemas 

conceituais, não seja discutida neste trabalho, para efeito de circunscrever o 

objeto em questão consideramos necessário caracterizar o que tem sido 

conceituado como ética e moral. 

O que se coloca em foco, ao se falar em ética e moral, é a atribuição 

de valor a partir da análise do que seria o ‘bem e o mal’, o justo e o injusto, 

bem como o debate sobre comportamentos e normas que pessoas, em 

determinados contextos, consideram válidos e, ainda, a reflexão sobre isto. 

Se assim for entendido, difere de valores estéticos, econômicos, jurídicos, 

etc., ainda que a estes se possam agregar parâmetros éticos.  

Marcaremos algumas particularidades que permitirão, ao longo desta 

tese, inserir o behaviorismo radical no debate. Uma primeira questão refere-

se ao significado de ética e moral, distinção mais clara na teoria do que na 

prática.  

Rios (2001) sintetiza a origem etimológica das palavras ética e moral, 

assinalando a proximidade em sua gênese e um distanciamento a partir do 

uso.  

De lugar de morada, o ethos ganha o sentido de costume, 

jeito de viver específico dos seres humanos e que, 

exatamente por transcender a natureza, é plural, reveste-se 

de uma configuração diferente nas diferentes sociedades. 

No latim, o termo que designa ‘costumes’ é mores. Aí temos 

a origem do termo ‘moral’. A significação originária comum 

                                            

5 Essa discussão é feita especialmente por Abib (2002). 
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dos termos ethos e mores tem levado a uma identificação 

entre os conceitos de ética e moral. Verifica-se, entretanto, 

que ética passa a designar, historicamente, não mais o 

costume, mas a reflexão sobre o costume, a busca de seu 

fundamento, dos princípios que o sustentam. (p. 100) 

Chauí (1998) acrescenta outra possível diferença: toda moral é 

normativa, já que objetivaria indicar padrões de conduta e valores a serem 

aceitos pelos indivíduos numa determinada sociedade; quanto à ética ser 

normativa ou não, é um aspecto facultativo (por exemplo, segundo a autora, 

a ética de Kant é normativa, mas a de Espinosa não). 

Apesar de haver, então, uma diferença aparentemente clara, muitas 

vezes ética e moral são utilizadas como sinônimos. Savater (1996) e Oliveira 

(2001), por exemplo, acreditam haver distinção entre ética e moral sendo, 

porém, desnecessário pontuá-la para efeito da discussão sobre parâmetros 

éticos ou morais.  

É bem enfático o último autor: 

Em face do que foi discutido acerca das caracterizações de 

ética e de moral, cabe perguntar até que ponto a distinção 

entre elas adquire importância social, tendo em vista os 

maiores interessados: os sujeitos concretos que agem no 

mundo. Tomando, por exemplo, o caso dos adolescentes 

que atearam fogo a um índio pataxó alguns anos atrás em 

Brasília, é mais relevante dizer que deixaram de se 

comportar como sujeitos éticos ou que abdicaram da 

condição de sujeitos morais? A menos que se tenha 

predileção pelas discussões bizantinas, o enquadramento 

teórico do ato é extremamente secundário diante da ação 

praticada. (...) (Oliveira, 2001, p. 215) 

Concordar com o autor nos obriga a aceitar que, ao realizar a 

discussão sobre o comportamento moral e sua fundamentação, parece não 

ser muito profícuo insistir em peculiaridades dos conceitos em tela.  
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Um segundo aspecto a destacar trata-se da ênfase ao caráter humano 

- conquistado e não natural -, do comportamento moral (Sánchez Vásquez, 

2004/1968). Se não há divergência entre os autores sobre a origem 

etimológica das palavras ética e moral, também não há no que se refere ao 

fato de que ética e moral são próprios do homem, qualificativos do humano e 

dos costumes aceitos pelo grupo. Por exemplo, Huisman e Verger (1967), ao 

concordarem que o trato com a moral seja característica dos homens, 

enfatizam que a moral é tão definidora da espécie humana quanto o são 

utilizar a linguagem e utensílios.  

Chauí (1998) apresenta outro aspecto, correlato ao anterior, sobre o 

agente ético e as condições fundamentais para que o exercício da ética se 

dê. Diz a autora. 

(...) No entanto, quer a ética seja ou não normativa, não há 

ética enquanto investigação filosófica se não houver uma 

teoria que fundamente as idéias de agente ético, ação ética 

e valores éticos. Sob essa perspectiva geral, podemos dizer 

que uma ética procura definir, antes de mais nada, a figura 

do agente ético e de suas ações e o conjunto de noções (ou 

valores) que balizam o campo de uma ação que se 

considere ética. O agente ético é pensado como um sujeito 

ético, isto é, como um ser racional e consciente que sabe o 

que faz, como um ser livre que decide e escolhe o que faz, e 

como um ser responsável que responde pelo que faz. A 

ação ética é balizada pelas idéias de bom e mau, justo e 

injusto, virtude e vício, isto é, por valores cujo conteúdo pode 

variar de uma sociedade para outra ou na história de uma 

mesma sociedade, mas que propõem sempre uma diferença 

intrínseca entre condutas, segundo o bem, o justo e o 

virtuoso. (...) (p. 33) 

Assim, Chauí (1998) agrega ao debate particularidades do ser humano 

como sujeito ético: racional, consciente, livre e responsável, que, ao 

reconhecer a fronteira entre o que é justo e injusto, faz escolhas; essas 

características são atribuídas de forma recorrente ao homem, quando o tema 
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em foco é a Ética. É, enfim, um sujeito autônomo que superará a 

heteronomia dos valores morais de sua sociedade como se ele mesmo os 

tivesse formulado. 

Se a ética parecia objeto próprio da filosofia, já que é reflexão sobre o 

fundamento dos costumes, a relação entre os dois termos se alterou: para 

Sánchez Vásquez (2004/1968), a Ética é uma ciência específica que tem a 

moral como objeto; para Frankena (1969), é entendida como uma filosofia 

moral ou, ainda, é possível considerar a moral, e não a ética, como uma 

ciência dos costumes (Romano, 2001, traduzindo a Enciclopédia de 

D’Alembert e Diderot do século XVIII). A natureza do estudo da ética não é, 

portanto, consensual e este é um quarto ponto em discussão. 

Rios (2001) agregará ao debate sobre ética a dimensão da 

historicidade do conceito, ao destacar a relação dos indivíduos com a 

sociedade, a partir da qual constróem essa sociedade e a si mesmos. 

Define-se aqui a ética como uma reflexão de caráter crítico 

sobre os valores presentes na prática dos indivíduos em 

sociedade. É no domínio da ética que se problematiza o que 

é considerado bom ou mau numa determinada sociedade, 

que se questionam os fundamentos dos valores e que se 

aponta como horizonte o bem comum, sem dúvida histórico, 

mas diferente de um bem determinado por interesses 

particulares e, muitas vezes, insustentáveis. (p. 87) 

Cada sociedade, de fato, cria valores, normas, costumes e, assim, se 

recria, e o ponto de inflexão seria a construção do bem comum e os 

interesses coletivos, sobrepondo-se aos individuais.  

Um outro ponto a ser destacado neste debate é a importância da 

coletividade como argumento para a tomada de decisões de caráter moral. 

Podemos lembrar com Sánchez Vásquez (2004/1968) que, como tarefa 

humana, “(...) nasce a moral com a finalidade de assegurar a concordância 

do comportamento de cada um com os interesses coletivos.” (p. 40). Ao lado 
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da compreensão de que há mudanças nos valores morais de uma sociedade, 

o próprio trabalho coletivo é prioridade absoluta num processo que 

transforma a natureza, o homem e as relações entre eles, o que pode 

garantir a subsistência e, até, sobrevivência com qualidade6 (ainda que 

possamos discutir quais seriam essas qualidades).  

A ética e a moral são, então, produtos do homem na sua vida em 

sociedade, já que tais conceitos emergem a partir do momento em que o 

homem necessita de outros homens para construir a sua vida e sua 

sobrevivência.7 A discussão sobre a moral está, desta forma, posta sempre 

na relação entre indivíduos. Mesmo que cada decisão seja, em primeira 

instância, individual, é na vida em sociedade que se produz a moral e, 

conseqüentemente, a ética. 

Em relação ao que vimos dissertando nesta caracterização de ética e 

moral, podemos resumir do seguinte modo: 

• ética e moral são conceitos historicamente determinados tanto no sentido 

de que se alteram de época para época, quanto ao fato de estarem 

inseridos e responderem a um determinado contexto; 

• ética e moral têm um caráter social: são produtos dos homens, na sua 

relação com os outros, e respondem às necessidades da sociedade, 

cumprindo uma função de preservar a integridade da sociedade ou de um 

determinado grupo; 

• a ética é mais freqüentemente entendida como uma reflexão sobre a 

moral, constituindo-se em um ramo da filosofia (a filosofia moral), ainda 

que possa ser considerada como uma ciência cujo objeto é a moral; 

                                            

6 Valendo-nos, aqui, da discussão de Rios (2001) sobre a educação de melhor qualidade. 
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• ética e moral referem-se a julgamentos sobre o bem e o mal e o justo e o 

injusto; 

• o debate ético é pertinente quando mais de um sujeito está envolvido na 

situação; 

• o sujeito ético é racional, livre, responsável e autônomo; 

• a ação ética é consciente e voluntária; 

• a ética é a reflexão que se faz sobre os costumes (podendo ou não ser 

normativa) e moral (sempre normativa) refere-se a condutas aceitas 

dentro de um determinado grupo. 

Um último ponto merece ser discutido. O debate sobre questões éticas 

está imbricado na sociedade em que vivemos. O início do século XXI traz a 

percepção de que o mundo e as formas que utilizamos para explicá-lo, talvez 

não tenham dado certo – haja vista as mazelas sociais, o aprofundamento 

das diferenças nas condições de vida entre pessoas de mesmas regiões e 

entre regiões do mesmo planeta, ameaças crescentes e substanciais à paz 

individual e coletiva, só para citar os mais evidentes. 

Se o projeto da modernidade requeria certezas, idéias claras e 

distintas e, conforme Abib (1999), contribuiria para a emancipação do sujeito 

racional, com abundância de bens, a partir do progresso científico, político, 

social e cultural, a pós-modernidade, tempo a ser cunhado, parece denunciar 

a impossibilidade de sua realização. Mesmo sem nos determos ao significado 

de cada conceito, percebemos que, em temas pertinentes à ética, 

multiplicam-se a imoralidade e cresce a amoralidade, ou seja, nega-se, ou 

relativiza-se, consideravelmente, a distinção entre o bem e o mal. 

                                                                                                                             

7 Sánchez Vásquez (2004/1968) discutirá que a moral (que é prática) remonta à própria 

constituição do homem como um ser social e é, assim, anterior à ética. 
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Chauí (1998) e Goergen (2001) assinalam alguns fatores que ajudam 

a descrever essa sociedade pós-moderna: questionamentos em relação às 

explicações globais, que antes davam sentidos a uma grande quantidade de 

fenômenos; a não oposição à ideologia neoliberal, já que os movimentos de 

emancipação, individuais ou coletivos, do homem refluíram; a fragmentação e 

a dispersão de grupo sociais em decorrência da forma de acumular o capital, 

vistas como natural e positiva gerando o individualismo competitivo e a busca 

do sucesso a qualquer preço; a tecnologia como forma de poder, parte 

integrante do capital, e produzida sob a ótica do mercado; politeísmo de 

valores e consensos frágeis; emergência de um tipo novo de subjetividade - 

um individualismo narcisista e hedonista, atormentado pela mídia e pela 

necessidade imposta de consumo de bens descartáveis e efêmeros; e pela 

busca de uma satisfação imediata de qualquer desejo, “(...) a promessa 

ilimitada de juventude, saúde, beleza, sucesso e felicidade que lhe virão por 

meio de fetichizados, promessas que, no entanto, não podem se cumprir e 

geram frustração e niilismo.” (Chauí, 1998, p. 34).  

Desse modo, o futuro se torna externo às preocupações das pessoas, 

“(...) estas tinham apenas que se preocupar em estar preparadas para 

competir e vencer num mundo regido pela lei do mais forte. A sensação era 

de desamparo e desorientação, sentimentos anestesiados pela alucinada 

busca do aqui e agora.” (Goergen, 2001, p. 6) 

Hoje, de forma mais aguda, é difícil imaginar a possibilidade de haver 

uma teoria hegemônica, conclusiva, única, universal, sobre ética e a 

educação moral. Questiona-se sobre a possibilidade de estabelecer 

princípios; aponta-se cada vez mais para o relativismo ético, extremamente 

local8 e focado em interesses de grupos particulares. Para Oliveira (2001), 

citando Maffesoli, a partir do momento em que as grandes explicações se 

                                            

8 Zirfas (2001), ao estabelecer o diálogo entre éticas universais e éticas locais cunha o termo 

‘glocal’ para se referir à junção dos termos global e local.  
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esvaziam, surgem éticas grupais (ou se reafirmam éticas já constituídas de 

grupos menores que não encontram guarida na moral da sociedade, como a 

ética da máfia), “(...) regidas fundamentalmente pela estética9 e não por uma 

razão totalizante que negligencia os microfenômenos da existência social de 

acordo com um quadro explicativo macroestrutural.” (p. 215). Com essa 

configuração de sociedade, é possível ultrapassarmos o nível individual ou de 

pequenos grupos (microfenômenos), para reger a ética por condições 

macroestruturais?  

Talvez não seja possível superar o individualismo, ou o faremos com 

dificuldades. O panorama traçado por Lipovetsky (1983), também, é 

desolador: ao lado da desagregação da sociedade e dos costumes houve 

uma revolução individualista caracterizada, grosso modo, por: “(...) 

privatização alargada, erosão das identidades sociais, desafecção ideológica 

e política, desestabilização acelerada das personalidades. (...)” (p. 7).  

Se a imagem proposta pelos autores não pode ser negada, a forma de 

explicá-la e lidar com ela, sim, e será tema de discussão ao longo do texto. A 

proposta de Skinner, a ser debatida, permite que nos posicionemos sobre 

esses pontos abordados até o momento. 

 

As semelhanças e diferenças entre a posição sobre ética para o 

behaviorismo radical e as expostas acima deverão ir se explicitando ao longo 

do trabalho. Quanto à ética e moral não faremos a distinção entre ambos, 

como não faz Skinner (1975/1971) ao afirmar que “(...) um julgamento [é] 

moral ou ético no sentido de que mores e ethos se referem a costumes e 

práticas do grupo” (p. 107)  

                                            

9 O autor se refere à estética correspondente à sensibilidade e às paixões. 



 20

IV. O Behaviorismo Radical: suportes para o 
debate sobre a sociedade  

É crítica contumaz da proposta do behaviorismo radical o 

encastelamento em laboratórios, o distanciamento da prática, dos problemas 

que afligem os homens ou de interesses sociais. Staddon (1993) assinala 

que foi só a partir de 1970 que o interesse de Skinner10 foi se tornando 

evidentemente voltado para temas relacionados à sociedade e à sua 

aplicação para a transformação desta, com uma publicação substancial sobre 

o assunto. Parece-nos mais adequada a proposta defendida por Andery 

(1990) de que, com ênfases mais ou menos acentuadas, a preocupação de 

Skinner sempre foi com a aplicação de suas descobertas – rigorosas – em 

laboratório para a sociedade de modo geral. Walden Two, de 1948, Science 

and Human Behavior, de 1953, são exemplos de livros voltados para esse 

interesse. Concordamos, assim, com Andery (1990), de que as propostas de 

Skinner vão sendo urdidas gradualmente e é essencial a compreensão 

correta do arcabouço comportamental e de sua filosofia para que estas 

possam ser entendidas na justa medida e com suas diferentes inflexões.  

Faremos a discussão sobre Ética, pertinente a esta tese, com a 

certeza de que temas relativos à sociedade e à sua melhor forma de 

organização para a sobrevivência do homem, enquanto espécie, e da 

cultura11 em que vivemos, foi perspectiva de Skinner. Reiteradas vezes este 

                                            

10 Skinner nasceu em Susquehanna, Pennsylvania em 20 de março de 1904 e faleceu em 

Boston, Massachussets, em 18 de agosto de 1990.  

11 Como discutiremos posteriormente, a sobrevivência das culturas é valor fundamental da 

ética de Skinner e, por isso, nos referiremos a ela ao longo do trabalho como exemplo do 

que deve ser preservado quando discutimos a ‘melhor’ opção para o homem. Esta 

questão será aprofundada, mas, adiantamos, que a sobrevivência da cultura como valor 

primário (como a chama Abib, 2001 e Dittrich, 2004a) requer a presença de significativos 
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autor (1972/1948, 1999d/1961, 1971, 1975/1971, 1978b/1973, 1978i/1976, 

1978a/1977, 1978g, 1987a/1982, 1987b/1985, 1987c/1985, 1989e/1988, 

1989g/1988) debateu problemas globais, da cultura atual, fundamentalmente 

humanos, que interferem na sua sobrevivência – explosão populacional (e 

não a produtividade, ampliando o número de pessoas que nada têm, 

conforme Sidman 1995/1989); holocausto nuclear; fome; doenças; poluição 

do ambiente; exaustão dos recursos naturais; desperdício de recursos 

materiais e humanos para desenvolver sistema militares; distribuição desigual 

de bens; pobreza; violência; práticas opressivas; pessoas com fartura de 

posses materiais, mas deprimidas, aborrecidas, inquietas. Sidman 

(1995/1989 e 2003) agrega novos problemas: o armazenamento de lixo 

radioativo em containeres que vazarão daqui a algumas gerações; o risco da 

exploração espacial e a incerteza em relação ao seu custo/benefício; o 

envenenamento de recursos naturais, com a deterioração da camada 

protetora da Terra; o debate moral e sobre saúde que os transgênicos 

oferecem; os efeitos tóxicos de agentes farmacológicos e sua drogadição; as 

conseqüências sociais, econômicas e políticas da comunicação universal que 

a internet tem trazido; critérios fundamentalmente econômicos dirigindo 

prioridades de pesquisa12 e mais claramente o terrorismo.  

Muitos desses problemas poderiam ser amenizados caso houvesse 

uma intervenção planejada e o behaviorismo radical poderia contribuir para 

mudanças na sociedade de modo a preservá-la e permitir que a cultura 

                                                                                                                             

valores secundários, tais como, a felicidade, saúde, segurança, produtividade, educação, 

criatividade, experimentação, amor, cooperação, apoio mútuo, preservação do meio 

ambiente entre outros. Em tempo, escolher o bem das culturas como protovalor não 

significa considerar o homem valor menor.  

12 Sidman (1995/1989) é claro sobre esse aspecto ao afirmar que “(...) O dinheiro 

aparentemente vence o medo.” (p. 68) 
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sobreviva, já que tem estudado, com muitos resultados13, o comportamento 

humano e a possibilidade de mudanças desses comportamentos.  

Skinner (1978b/1973) advertiu que parte da população do planeta não 

sabe dos graves problemas que nos afetam a todos e a parte que sabe não 

tem feito ações relevantes para alterá-los, especialmente porque a “(...) maior 

dificuldade é que o futuro sempre parece conflitante com o presente. (...)” (p. 

17). 

A preocupação com o futuro da espécie humana não é apenas 

recorrente nos trabalhos de Skinner desde cedo, como fez parte, também, de 

seus últimos escritos. Escreve o autor em 1988: 

Um problema de maior importância permanece sem solução. 

Antes de construir um mundo no qual poderemos todos viver 

bem, precisamos parar de construir um no qual será 

totalmente impossível viver. Esta questão é completamente 

um problema de comportamento humano. Como as pessoas 

poderão ser induzidas a consumir não mais do que 

necessitam, a conter a desnecessária poluição do meio 

ambiente, a ter apenas as crianças que poderão substituí-las 

e a resolver problemas internacionais sem o risco de uma 

guerra nuclear? As contingências sob as quais as pessoas 

vivem agora são mantidas pelos governos, religião e 

empreendimentos econômicos, mas estas instituições, por 

sua vez, são controladas por conseqüências bem imediatas 

as quais são enormemente incompatíveis com o futuro do 

mundo. Precisamos construir conseqüências relativamente 

imediatas para o comportamento humano, as quais devem 

agir como se conseqüências remotas estivessem agindo 

aqui e agora. Isto não será fácil, mas pelo menos poderemos 

                                            

13 São muitos os trabalhos de pesquisa, além de milhares de livros, publicados ao longo dos 

anos em periódicos ininterruptos. Como exemplo, podemos citar: The Psychological 

Record (iniciado em 1937), Journal of Experimental Analysis of Behavior (iniciado em 

1958), Journal of Applied Behavior Analysis (iniciado em 1968). 
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dizer que temos uma ciência e uma tecnologia que se dirige 

para o problema básico. (Skinner, 1989e/1988 p. 84) 

As questões evidenciadas por Skinner, tanto no que se refere aos 

‘valores’ a serem considerados – contrários ao consumo exagerado, ao 

desgaste dos recursos naturais, à poluição, à superpopulação, à guerra 

nuclear – quanto ao fato de que devemos preservar o mundo em que 

vivemos para construir um melhor, contando com a análise experimental do 

comportamento14, apresentam o debate que o autor faz sobre a ética.  

A proposta da discussão sobre Ética em Skinner tem um papel de 

destaque no que tange à solução das adversidades citadas acima porque, 

como veremos a seguir, a partir do critério último de garantir a sobrevivência 

das diferentes culturas, abrange compreender comportamentos que podem 

produzir o bem para si ou pessoal, o bem para os outros e o bem da cultura. 

Colocar o tema em debate serve, ainda, como mais uma indicação da 

                                            

14 Matos (2001) lembra que há muitas vezes confusão entre o Behaviorismo Radical, a 

Análise Experimental do Comportamento e/ou a Psicologia Experimental. O Behaviorismo 

Radical é uma filosofia da ciência. A Análise Experimental do Comportamento ou Análise 

Comportamental [ou Análise do Comportamento] é uma maneira de trabalhar em ciência 

tendo como fundamento o Behaviorismo Radical. Em relação à Psicologia Experimental, o 

equívoco se dá especialmente no Brasil. Matos (2001) nos explica: “(...) Isto ocorre 

porque, até os anos 60, a tradição de trabalho experimental em Psicologia no Brasil era 

pouca e falha. Ora, ocorre que a Análise Comportamental se realiza essencialmente 

através de uma análise experimental que visa a elaboração de leis relativas aos 

processos comportamentais. Além dessa similaritude na prática e na concepção de 

ciência, quando a Análise Comportamental foi implantada no Brasil por F. S. Keller, na 

década de 60, ela o foi na cadeira de Psicologia Experimental da USP. (...)” (p. 145) Por 

considerarmos que a maneira de trabalhar e seu fundamento são partes integrantes de 

mesmo conceito, no presente texto utilizaremos as expressões – behaviorismo radical, 

análise experimental do comportamento, análise do comportamento, análise 

comportamental de forma intercambiável. 
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preocupação de Skinner com a aplicação de suas descobertas para a 

sociedade. 

Como o objetivo deste trabalho é discutir a proposta de Skinner sobre 

Ética e sua relação com a Educação, é audiência privilegiada os educadores 

de modo geral, ao lado dos behavioristas radicais. Recomendação 

semelhante foi feita por Sulzer-Azaroff (1985) que enfatiza a necessidade de 

comunicar os resultados, profícuos, de inúmeras pesquisas realizadas pelos 

behavioristas radicais para a comunidade de educadores (sem deixar de lado 

a comunidade dos analistas do comportamento) de forma a poder intervir nos 

rumos da educação do país. Assim, alguns pressupostos do behaviorismo 

radical serão explicitados ao longo do texto, desnecessariamente para os 

estudiosos da área, a fim de contribuir para a compreensão desta proposta 

de Ética, no interior da teoria que a sustenta. É uma tarefa essencial já que 

Skinner tem sido interpretado, muitas vezes, de forma inadequada15 e os 

educadores, que poderiam se beneficiar de suas propostas, não têm sido 

apresentados a ele de forma pertinente16, conforme torna explícito Gióia 

(2001). 

                                            

15 Harzen (1994) descreve essa situação de um modo semelhante ao que muitos de nós já 

passamos. Conversando, diz Harzen, sobre arte e literatura com um emérito professor de 

literatura inglesa “(...) de uma grande gentileza e cultura (...)” (p. 177) este, quando soube 

que ele era psicólogo, comentou que havia participado de um grupo de seleção e um 

candidato disse que era behaviorista. O comentário seguinte do professor foi depreciativo: 

“(...) por suposto, eu soube imediatamente que classe de pessoa ele era.” (p. 177). De 

modo geral, um ‘elogio’ que ouvimos de alunos e mesmo de colegas professores, em 

ocasiões diversas, é algo do tipo: ‘você é tão boa [ou competente, ou qualquer outra 

qualidade valorizada positivamente] que nem parece behaviorista’! 

16 Ainda sobre este ponto Harzen (1994) comenta que embora haja preconceitos de diversas 

espécies – racial ou de gênero, por exemplo – que têm sido combatidos pela sociedade 

de forma mais ou menos dura, um preconceito que traz grandes danos à cultura não tem 

sido combatido, até porque não é entendido como tal: o ‘preconceito intelectual’, que 



 25

Ainda que a produção científica de Skinner seja enorme – de 1930 até 

praticamente o dia de sua morte em 1990 –, parece-nos que dois princípios 

são fundamentais para iniciar a discussão sobre a Ética: o papel que é dado 

à ciência na sua teoria17 e a concepção de homem que está subjacente às 

suas propostas.  

A defesa da ciência para a compreensão do comportamento e 

intervenção na sociedade 

Skinner se apresenta como um defensor da ciência em geral e em 

especial da análise experimental do comportamento, entendendo-a como 

uma das melhores alternativas para compreender, formular e solucionar 

problemas humanos e intervir na sociedade18. 

                                                                                                                             

forma opiniões sobre determinados autores, apenas por ‘fontes’ secundárias, sem lê-los 

de forma direta e sem examinar a substância de sua proposta.  

17 Muitas vezes a proposição de Skinner sobre teoria é mal entendida. Skinner (1999g/ 1947) 

discorda de que a mera coleção de fatos, sem qualquer critério de inclusão ou exclusão, 

se caracterize como ciência. “O comportamento poderá ser, apenas, satisfatoriamente 

entendido indo além dos próprios fatos. O que precisamos é de uma teoria do 

comportamento, mas o termo teoria tem má reputação que me apressarei em explicá-lo. 

(...) Fatos e teorias não se contrapõem entre si. A relação, ao invés, é esta: teorias são 

baseadas em fatos; elas são afirmações sobre a organização dos fatos. A teoria atômica, 

a teoria cinética dos gases, a teoria da evolução e a teoria dos genes são exemplos de 

teorias científicas úteis e bem conceituadas. Todas elas são afirmações sobre fatos e, 

com o cuidado operacional apropriado, elas não precisam ser mais do que isto. Mas 

possuem uma generalidade que transcende os fatos particulares e dá a eles uma 

utilidade mais ampla. Toda ciência alcança, conseqüentemente [eventually], o estágio de 

teoria neste sentido. (p. 347 e 348)  

18 Esta idéia é, por vezes, criticada. Por exemplo, Staddon (2004) é contra a idéia de que a 

ciência pode ser utilizada para tomar qualquer decisão, chamando esta atitude de 

imperialismo científico, a religião dos intelectuais; sua crítica estende-se para os valores 
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Skinner tinha a pretensão de divulgar sua ciência para o maior número 

de pessoas – e o fez, por exemplo, em Science and Human Behavior 

(1965/1953) –, como forma adequada de atuar para transformar a sociedade. 

Sua intenção era avançar tanto em estudos refinados de laboratório, em 

pesquisa básica, quanto com sua aplicação. O projeto de unir pesquisas 

chamadas básicas e aplicadas não é particularidade dele, mas de todos os 

cientistas comprometidos com o avanço da ciência de forma rigorosa e com o 

desenvolvimento de uma tecnologia compatível com o conhecimento 

produzido e com sua aplicação de forma frutífera para a humanidade, em 

permanente retroalimentação. 

Nesta empreitada ele não se encontra sozinho. Por exemplo, Martin e 

Pear (1978) propõem que uma forma de equilibrar o controle que é exercido 

de forma desigual na sociedade é desenvolver contracontrole19 efetivo, a 

                                                                                                                             

que Skinner invocará para sua Ética. Como será discutido nesta tese, contrariamente ao 

que afirma Staddon (2004), acreditamos que é fundamental considerar a Ciência – e a 

Ciência do Comportamento – como o sustentáculo da Ética. Staddon (2004) pode, ainda, 

dar a idéia de que no behaviorismo radical aplica-se o método científico de forma rígida, o 

que não é correto, considerando-se o valor que Skinner dá para a coleta dos fatos. Abib 

(1999) apresenta argumentos para que possamos utilizar o conceito de ambiente aberto 

para o cientista. Segundo Abib (1999), para Skinner o cientista interage tanto com as 

regras da comunidade científica quanto com as contingências de sua própria experiência; 

isto faz com que, tanto haja imprecisões no trabalho de produzir conhecimento científico, 

como o cientista sofra interferências da sociedade em que ele está inserido.  

19 Contracontrole é um termo utilizado pelo behaviorismo radical com significado específico. 

Contracontrole é uma ação feita por uma pessoa em resposta a controles poderosos ou 

problemáticos exercidos por outros. Se os dois têm capacidade de arranjar contingências 

que afetam fortemente o comportamento do outro, há reciprocidade. Se o controle de 

contingências está disponível para um só, o contracontrole será fraco e a coerção ou 

exploração pode existir. Neste caso, há a necessidade de regulação social (conforme o 

glossário da University of South Florida disponível no site do Cambridge Center for 

Behavioral Studies). Ainda, segundo Delprato (2002) “(...) Ao invés de agir de acordo com 

as condições controladoras, os controlados, algumas vezes, contracontrolam; isto é, eles 
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partir da difusão de técnicas dos analistas de comportamento. Holland 

(1978a) faz a mesma análise: se a “(...) ciência está a serviço de quem 

domina os meios para usá-la” (p. 269), é tarefa dos analista do 

comportamento transmitir ao povo nossas descobertas e analisar as 

diferentes formas de controle a que estamos submetidos para preparar as 

pessoas para melhor exercer o contracontrole. Esses dois relatos são feitos 

por cientistas que pertencem ao mesmo campo de Skinner.  

Para citar um outro exemplo, Sagan (1996), dedicado aos estudos 

avançados da astronomia e ciências espaciais e à divulgação da ciência para 

leigos, escreve um livro com título sugestivo – O mundo assombrado pelos 

demônios (completado no título em português com ‘a ciência vista como uma 

vela no escuro’). Sagan (1996) considera uma característica marcante da 

ciência o fato de ela possuir mecanismos internos de autocorreção, uma vez 

que está em permanente questionamento. Considera necessário ter um 

pensamento cético, utilizando-se de algumas ferramentas: partir de fatos; 

considerar mais do que uma hipótese explicativa; estimular o debate entre 

estudiosos que defendem pontos de vista diferentes sobre os vários 

fenômenos; desconfiar de argumentos de autoridade; quantificar de algum 

modo o fenômeno; questionar como as hipóteses que temos poderiam ser 

falseadas; realizar experimentos cuidadosamente planejados, já que apenas 

a contemplação não nos leva a apreender um fenômeno. Certamente Skinner 

poderia concordar com esta proposta de Sagan. 

Crer na ciência (como uma vela acesa num mundo escuro e 

assombrado por demônios, nas palavras de Sagan) faz com que Skinner, 

conforme Andery (1990), acredite: na produção de um conhecimento 

científico objetivo; na regularidade, passível de ser descoberta, dos 

                                                                                                                             

se opõem às tentativas de controle saindo de cena, atacando ou resistindo 

passivamente.” (p. 192). Contracontrole pode gerar, assim, um repertório de fuga-esquiva 

que pode ser, funcionalmente, adequado (Guilhardi, 2005). 
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fenômenos naturais; na perspectiva de ter um método adequado para estudar 

o comportamento humano (seu objeto de estudo), com ênfase na 

experimentação; na universalidade das leis naturais e generalizações das leis 

do comportamento; na descrição dos fenômenos e sua predição e controle; 

no determinismo dos fenômenos e, assim, no seu controle; no planejamento 

para uma intervenção nos fenômenos humanos; na proposição de que a 

sociedade deva garantir a ética em qualquer exercício de controle; que todos 

os fenômenos humanos, incluindo os eventos privados, sejam naturais 

defendendo, assim, um materialismo monista.  

A proposta do behaviorismo é ser, com os supostos descritos, filosofia 

de uma ciência natural - a Análise Experimental do Comportamento -, que 

estuda o comportamento dos organismos em sua interação com o ambiente e 

que desenvolveu métodos profícuos para tal20. Como afirma o autor no início 

de seu texto Behaviorism at fifty: “Behaviorismo, com ênfase na última sílaba 

[ism em inglês], não é o estudo científico do comportamento, mas uma 

filosofia da ciência preocupada com o objeto e os métodos da psicologia.” 

(Skinner, 1984b/1963, p. 615). 

Resume Matos (2001) que o behaviorismo radical se distingue de 

outras formas de behaviorismos por considerar: (a) a Psicologia uma parte da 

Biologia, mas preocupada com o comportamento do organismo como um 

todo (e não com aspectos fisiológicos dos organismos); (b) o comportamento 

em interação permanente com o meio e não uma reação a este; e (c) eventos 

                                            

20 Dittrich (2004a) lembra que o trajeto de Skinner para a realização de seu projeto científico 

iniciou-se com a prática da análise experimental do comportamento, para depois 

estabelecer as bases filosóficas que a sustentam. Este processo não é estranho a outros 

pesquisadores e nem significa uma fragilidade adicional da filosofia ou ciência de Skinner. 

Comenta Dittrich (2004a) que “(...) Tão logo estabelece a originalidade de seu método 

[análise experimental do comportamento operante], o autor [Skinner] lança-se à tarefa de 

fundamentá-lo filosoficamente.” (p. 13) Para aprofundar esta análise pode-se recorrer ao 

primeiro capítulo da tese de Dittrich (2004a). 
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internos passíveis de serem estudados no interior da concepção do 

behaviorismo radical. 

A análise do comportamento, como uma ciência altamente 

desenvolvida, rigorosa, lidando com organismos singulares (e não de uma 

forma estatística ou atuarial) e resultados replicáveis, tem considerável 

contribuição a dar, em conjunto com outras áreas, para a solução de 

questões cruciais para o homem e para a cultura, mas ainda não foi utilizada 

quer com todo o seu potencial, quer de maneira difundida. Para Skinner 

(1971, 1975/1971, 1978b/1973, 1999i/1973, 1976/1974) e Sidman (2003), as 

ciências físicas e biológicas, apesar de haverem avançado de forma 

considerável tanto na descrição de parte dos problemas que o mundo está 

enfrentando quanto na proposição de algumas soluções, não conseguiram 

efetivar tais propósitos. A possibilidade de obter sucesso para a superação 

dos problemas apontados por essas ciências (e, até, de outros que não estão 

no âmbito dessas ciências resolverem, mas ainda assim são cruciais, tal 

como a inefetividade do sistema educacional) está, para o autor, na esfera da 

mudança do comportamento humano21. Problemas como poluição ambiental 

desmedida e exponencial, exaustão dos recursos naturais, superpopulação, 

escassez de alimentos, ameaça de guerra com armamentos pesados têm 

conseqüências aversivas que se apresentam agora, muitas vezes, como 

remotas. A ciência que conseguir esclarecer a relação direta entre o 

comportamento cotidiano e as conseqüências danosas para o ambiente físico 

e para as pessoas estará numa posição privilegiada para propor alternativas 

para um mundo melhor. 

                                            

21 É interessante a discussão que Skinner faz no primeiro capítulo do Beyond Freedom and 

Dignity (1975/1971). Retomando o conhecimento sobre física e biologia da época dos 

gregos ele demonstra como mudou o enfoque dessas ciências. Discute ainda que, apesar 

da ciência do comportamento ter se beneficiado de instrumentos daquelas ciências, não 

avançou o suficiente provavelmente pelo tratamento que é dado no behaviorismo radical 

para as ‘causas’ do comportamento humano. 
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Ainda que se descubra, por exemplo, o quanto o uso de determinados 

produtos agride a proteção da terra, a discussão sobre a redução da emissão 

de poluentes na atmosfera é difícil de ser realizada e ainda mais de ser 

implementada. Claro que não é debate linear e envolve uma série de 

aspectos sociais, econômicos e políticos e não é nossa intenção subestimá-

los. Apesar disto, supondo-se que houvesse acordo em torno da importância 

da sobrevivência das culturas (valor basilar da ética skinneriana) e as nações 

decidissem implementar, por exemplo, o Protocolo de Kyoto22 - fruto de 

debates organizados pelas Nações Unidas a partir de preocupação com o 

clima da Terra, seu aquecimento e poluição -, um grande trabalho de 

mudança do comportamento de cada indivíduo ainda seria muito necessário. 

A ciência do comportamento ajudaria a realizar esta tarefa? Skinner 

                                            

22 O histórico dessa discussão pode ser assim resumido: Em 1988 houve a primeira reunião 

entre governantes e cientistas de diversos países, para debater as mudanças climáticas 

do planeta, em Toronto (Canadá), com o empenho de investir em pesquisas e manter o 

diálogo sobre as providências a serem tomadas para minorar problemas ambientais. Em 

1992 mais de 160 países assinaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças do Clima (UNFCCC) na ‘Cúpula da Terra’ (ECO – 92, Rio de Janeiro), com o 

compromisso de evitar interferências antropogênicas perigosas no sistema climático, o 

que incluiria manter os níveis de emissão de gases poluente, de efeito estufa, na 

atmosfera em 2000, no mínimo de modo similar ao de 1990. Em dezembro de 1997 é 

assinado, em Kyoto, no Japão, um complemento à Convenção-Quadro de 92. Como 

relata o Ministério de Ciência e Tecnologia (2005): “A conferência culminou na decisão 

por consenso (1/CP.3) de adotar-se um Protocolo segundo o qual os países 

industrializados [especialmente os do Norte] reduziriam suas emissões combinadas de 

gases de efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990 até o período 

entre 2008 e 2012. Esse compromisso, com vinculação legal, promete produzir uma 

reversão da tendência histórica de crescimento das emissões iniciadas nesses países há 

cerca de 150 anos.” Os países, signatários ou não da Convenção-Quadro de 92, 

deveriam ratificar o Protocolo. Até o momento, 141 países aceitaram o protocolo, inclusive 

o Brasil, mas não, por exemplo, a Austrália e os Estados Unidos, este o país que mais 

emite gases poluentes de efeito estufa do mundo. 
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(1971,1975/1971, 1978b/1973) argumentou que ela, certamente, está dotada 

de recursos importantes para isto e é o que procuraremos discutir em breve.  

A confiança de Skinner na ciência é profunda e abrange solucionar 

questões em muitos campos, incluindo a ética, que é objeto de nosso estudo. 

Muitos estudiosos consideram que é necessário estabelecer uma separação 

entre as questões de fato e as que envolvem julgamentos de valor, as últimas 

consideradas mais próximas da Ética. Skinner insiste que o cientista é, 

também, o mais capacitado para enfrentar esses dois tipos de proposições. 

Apenas para iniciar o debate é interessante o argumento do autor: 

(...) Os próprios cientistas, de modo insuspeito, têm 

concordado que há dois tipos de proposições úteis sobre a 

natureza – fatos e julgamentos de valor – e que a ciência 

deve se restringir ao ‘o que é’, deixando ‘o que deve ser’ 

para outros. Mas com qual espécie de sabedoria está dotado 

o não cientista? Ciência é o único conhecimento efetivo, não 

importa quem esteja comprometido com ela. (...) (Skinner, 

1999a/1955 – 1956, p. 5) 

Se considerarmos que Ética, como um corpo de conhecimento distinto 

da Ciência, trata de julgamentos de valor ou do que ‘deva ser’, ficando para a 

última o recurso aos fatos, parece não haver interseção possível. Frankena 

(1969), Vargas (1982) e Cortina Ors (2000) definem como naturalista a idéia 

de que os predicados morais têm qualidades que não diferem daquelas que 

podem ser descritas empiricamente. Uma ética naturalista utilizaria critérios 

observáveis para estabelecer valores, tornando um juízo ético a asserção de 

um fato que pode, assim, ser considerado verdadeiro ou falso. Segundo 

Rottschaefer (1980), isto faz com que outros autores considerem que este 

tipo de ética cometa uma falácia naturalista, já que seria impossível derivar 

uma norma (juízo ético) de um fato e seria inadequada esta apropriação do 

fato como justificativa da existência de determinados valores.  
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Ainda que a ética em Skinner23 não tenha sido considerada 

exemplarmente naturalista por alguns estudiosos do assunto (Abib, 2002 e, 

de certo modo, Vargas, 1982 e Zuriff, 1987), ele considerou que valor é 

sempre uma questão de fato (ainda que nem todas as questões de fato 

sejam referentes a valores) e, com muitos ganhos, pode ser investigado no 

interior da própria análise experimental do comportamento.  

Skinner (1971, 1975/1971), Abib (2001) e Dittrich (2004a) afirmam que 

tanto a ciência do comportamento quanto a tecnologia dela derivada podem 

promover práticas culturais que possibilitarão a sobrevivência das culturas, 

na medida em que controlarem práticas danosas e fortalecerem as que 

beneficiem as pessoas e culturas.  

Um dos aspectos impeditivos para a consecução de práticas culturais 

que não desgastem o meio e nem a relação entre as pessoas é que o futuro 

parece sempre conflitar com o presente e as conseqüências imediatas são 

muito mais poderosas do que as remotas. Skinner (1969 e 1984a/1981), 

considerando a que o comportamento humano pode estar submetido, discute 

que filogeneticamente desenvolvemos uma maior suscetibilidade às 

conseqüências do comportamento e, entre elas, às mais imediatas. Podemos 

dar inúmeros exemplos da vida cotidiana nas quais o homem, no mais das 

vezes, se comporta para seu benefício imediato, ainda que as conseqüências 

remotas sejam aversivas: regime alimentar – comer ou não agora algo 

apetitoso para preservar a saúde; fazer exercícios – acordar ou não bem 

cedo para correr no frio; preparar-se para as aulas da semana ou ir viajar; 

reciclar lixo – jogar objetos misturados no lixo ou limpá-los, separá-los e 

                                            

23 No decorrer deste texto usaremos os termos ‘ética em Skinner’ no sentido de que é 

possível descrever uma proposição completa de ética para o autor. Não é demais 

lembrar: Skinner não escreveu nenhum tratado sobre Ética, ainda que diferentes autores, 

entre eles Segal (1982), Abib (2002), Dittrich (2003, 2004a, 2004b), comentem a 

importância de várias publicações do autor para o estudo e proposição de ética. 
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guardá-los até poder fazer o descarte em local adequado; ir de carro sozinho 

para os mais diferentes lugares ou utilizar transporte público como forma de 

contribuir para minimizar a emissão de gás poluente... 

Para Skinner (1975/1971, 1999a/1955–1956), o cientista tem um papel 

fundamental para o planejamento dessa cultura com maior probabilidade de 

sobrevivência. Como afirma o autor “Desenhar um novo padrão cultural é, de 

muitos modos, como desenhar um experimento.” (1999a/ 1955–1956, p. 6) E 

esta é uma asserção tão importante para Skinner que, como discutiremos 

posteriormente, uma prática cultural medular do seu sistema ético será a 

permanente possibilidade de mudar a prática. Contarmos com o cientista 

para realizar esse trabalho teria uma vantagem a mais em relação a outros 

agentes: por ele trabalhar sob contingências especiais que minimizam o 

efeito de conseqüências pessoais imediatas, na maioria das vezes, estaria 

mais apto a analisar e propor mudanças em práticas culturais com maior 

probabilidade de preservar a cultura (Skinner, 1975/1971). 

Walden Two e Beyond Freedom and Dignity são alguns dos textos que 

apresentam a proposição Ética ora em debate. As críticas a estes textos 

atingem seu conteúdo, provavelmente pela concepção de homem que 

expõem, e, algumas vezes, seu tratamento metodológico, o que os 

desqualificariam para uma análise científica rigorosa do comportamento. 

Discordamos desses dois focos de análise. Skinner (1973) relata que o livro 

Beyond Freedom and Dignity24 está ancorado em 40 anos de pesquisa sobre 

o comportamento dos organismos, tendo demorado três anos para ficar 

pronto. Sendo assim, foi com surpresa que ele recebeu críticas do tipo: é 

uma “(...) mistura de metafísica amadorística, tecnologia de autopropaganda 

e política social iliberal.” (p. 256). No que tange ao conteúdo, ao longo deste 

                                            

24 A mesma análise, acreditamos, pode ser feita em relação a Walden Two, guardadas as 

devidas proporções. Se não por outro motivo, este é um livro de 1948 e o Beyond é de 

1971; portanto, 23 anos os separam. 
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trabalho apresentaremos os argumentos principais que nos levam a 

concordar com as idéias ali expostas. Quanto ao rigor metodológico, Skinner 

(1973) comenta que a ciência do comportamento sustenta o livro Beyond 

Freedom and Dignity, ainda que não seja usada com o propósito de predição 

ou controle. O expediente utilizado pelo autor é o da interpretação, 

perfeitamente legítima, que é parte substancial de muitos campos 

reconhecidamente científicos, como a física subatômica, astronomia, 

geologia e teoria da evolução. 

(...) Quando fenômenos estão fora do alcance em tempo ou 

espaço, ou são muito grandes ou pequenos para serem 

diretamente manipulados, nós devemos nos referir a eles 

com menos do que uma completa descrição de condições 

relevantes. (...) (Skinner, 1973, p. 261) 

Mesmo como um exercício de interpretação, o livro se beneficia dos 

trabalhos e descobertas da área da análise experimental do comportamento 

e, se “(...) não é ciência como tal, não é metafísica tampouco.” (Skinner, 

1973, p. 261).  

É inevitável, como o autor mesmo reconhece (Skinner, 1973), que se 

façam extrapolações das descobertas de laboratório, que se as ampliem no 

trato com a sociedade. O sólido corpo de conhecimento construído pela 

análise experimental do comportamento garante que a interpretação feita 

seja mais plausível do que outras propostas que não se beneficiam desses 

recursos. Neste trabalho, por considerarmos pertinente os argumentos do 

autor, consideraremos todos os textos de Skinner como frutos do trabalho de 

um cientista, partilhando do mesmo cuidado com as conclusões relatadas e a 

mesma dedicação aos fatos que marcam toda a sua obra. 
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Comportamento: objeto de estudo de uma ciência natural 

Um efeito direto da relação de Skinner com a ciência é acreditar que o 

comportamento humano é determinado25, ou seja, ele não se dá de forma 

caótica e nem livremente, mas, antes, é ordenado, passível de ser explicado, 

e pode ser previsto e controlado. Algumas das mais severas críticas26 à 

proposta do behaviorismo radical advêm do fato de Skinner abraçar esse 

princípio (de ser o comportamento humano determinado) que, aliás, é 

partilhado por outros estudiosos em psicologia (Freud, por exemplo, ainda 

que a determinação seja entendida em circunstâncias diferentes).  

Não contar com a ciência para planejar ambientes e práticas culturais 

melhores que permitiriam comportamentos mais produtivos para todos, 

significaria deixar que o acaso faça este importante trabalho. Skinner 

(1992/1957) afirma, mais uma vez, que os métodos da ciência podem, e 

devem, ser utilizados para o estudo do homem no que se refere tanto aos 

problemas práticos da sociedade quanto ao comportamento. 

(...) Nenhum progresso científico [nem o sistema de 

Copérnico, nem o Darwinismo, por exemplo] jamais 

prejudicou a posição do homem no mundo. Apenas 

caracterizou-o de forma diversa. Na verdade, num certo 

                                            

25 Dizer que o comportamento humano é determinado tem sido fonte de inúmeros mal 

entendidos. Determinado é o contrário de caótico, desordenado. Deve-se considerar que 

a determinação não implica, sempre, predizer e controlar todo e qualquer comportamento. 

Significa que é possível alcançar um grau de previsão e certa forma de controle a 

depender do quanto se conhece da história da espécie humana, pessoal e da sociedade 

em que o indivíduo está inserido. Não conseguir ter 100% de certeza se determinado 

comportamento vai ou não ocorrer não é a mesma coisa que afirmar que ele é 

indeterminado. As variáveis que controlam o comportamento, também, fazem parte de 

uma questão experimental.  

26 Ver o resumo das principais críticas (e suas respostas) a Skinner, feito por ele mesmo, no 

livro About Behaviorism de 1976/1974. 
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sentido, cada realização aumentou o papel representado 

pelo homem no esquema das coisas. Se nós, 

eventualmente, dermos uma descrição plausível do 

comportamento humano como parte de um sistema 

legitimamente determinado, o poder do homem aumentará 

mais rapidamente. Os homens nunca se transformarão em 

centros originais de controles porque seu próprio 

comportamento será controlado, mas seu papel como 

mediador poderá ser ampliado sem limite. (...) (p. 459 e 460) 

Assim, com o autor, é possível defendermos que o estudo científico do 

comportamento e o reconhecimento de que o comportamento humano é 

controlado amplia a possibilidade tanto do estudo do homem quanto de 

solucionar problemas que o afligem. Mesmo o comportamento que parece 

espontâneo, que algumas pessoas chamam de ‘caprichoso’, é, 

freqüentemente, o comportamento que ainda não se descobriu sua causa27. 

Sidman (1995/1989) faz análise semelhante e afirma que os analistas 

experimentais do comportamento não defendem o controle comportamental: 

eles o estudam, já que este é um fato. Vamos ao autor: 

Já que o predomínio do controle coercitivo nos leva a aceitar 

a punição e a ameaça como naturais e inevitáveis, muitas 

vezes imaginamos que nossa única opção é o não-controle. 

Esta incompreensão básica do controle comportamental é 

um motivo para o fracasso geral da sociedade na exploração 

e no desenvolvimento de alternativas para a coerção. Ao 

descobrirmos e analisarmos as origens do comportamento 

cada vez mais complexo, somos obrigados a concluir que a 

ausência do controle é uma ilusão. A associação de 

                                            

27 O conceito de causa tem uma especificidade para o behaviorismo radical. Para efeito de 

simplificação da escrita usaremos o termo causa, mas sempre com a concepção de que 

os fenômenos são multicausais e não mecânicos. A compreensão fica mais bem 

garantida se considerarmos que a razão [causa] para o behaviorismo radical está nas 

conseqüências do comportamento.  
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influências hereditárias, biológicas, de pessoas e de lugares 

modela tudo o que fazemos. A opção de escolha entre o 

controle coercitivo e o não-controle, não está disponível. 

Uma vez que tenhamos nos libertado do mito do não-

controle, opções genuínas realmente se evidenciam. Que 

tipo de controle queremos? Construiremos um ambiente 

social coercitivo ou não-coercitivo? (p. 247) 

Sidman (1995/1989) acrescenta, então, um novo elemento para o 

debate. Além de considerar o comportamento determinado, os behavioristas 

radicais, contrariamente à proposição tradicional, consideram que o ser 

humano é determinado, especialmente, pelo seu ambiente.  

Na concepção tradicional28 de homem está presente a idéia de que ele 

deva ser ‘bom por sua natureza’, tendo um sentido inato de justiça, uma fonte 

interior de valores que o auxiliaria a passar por cima dos obstáculos de sua 

vida apesar das dificuldades de seu meio ambiente, se ele assim o quisesse. 

Entendermos desta forma é permitir, como uma chance única, que nós 

homens possamos ser considerados virtuosos, recebendo os louros por 

nossas vitórias. Facilitar os caminhos, por meio de educação eficiente, por 

exemplo, só nos afastaria da possibilidade de sermos admirados. Assim 

deixamos que o acaso produza, por acidente, bons homens. (Skinner, 

1999a/1955-56 e 1999b/1955).  

A concepção tradicional preconiza, então, que o homem se comporta 

como o faz por conta de seus desejos, impulsos, atitudes, sendo, 

fundamentalmente, expressão de um mundo interior. Toda análise científica 

que relaciona o comportamento ao ambiente (físico ou social), ou a uma 

                                            

28 Em todo o texto, quando nos referirmos à concepção tradicional nos referimos a análise 

que Skinner faz sobre a Psicologia que tem como fundamento atributos internos 

causadores de comportamentos. Está citado, obviamente, por concordamos com as 

análises do autor. 
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história pessoal de reforçamento e punição29, tem como contraponto a 

apresentação, apaixonada, de argumentos que propõem uma experiência 

subjetiva única, uma personalidade típica e/ou certos atos de vontade. 

(Skinner, 1999e/1964)  

A idéia de que o homem é um ser autônomo, e portanto livre, é muito 

forte, também, no que se refere à Ética, já que este é um campo onde, não é 

demais lembrarmos, a vontade livre parece estar contida como essência do 

conceito30. Um dos problemas da defesa tradicional do homem autônomo31, 

entendido como um centro irradiador de qualquer comportamento, é que isto 

faz com que a explicação para qualquer ato pare nele. Não é necessário ir 

                                            

29 Ainda que processos de reforçamento e punição continuem a ser discutidos cabe ressaltar 

que os conceitos de reforço e eventos aversivos devem ser entendidos a partir de sua 

função. Não há propriedade específica ou relação de necessidade entre esses eventos e 

o comportamento; o que há são relações funcionais, que devem ser entendidas 

considerando que cada organismo tem uma determinada sensibilidade às contingências 

de reforçamento que precisam ser constantemente testadas para se afirmar se algo é ou 

não um evento reforçador ou aversivo. 

30 Para Kant (1980/1787), um dos filósofos mais citados quando a questão é debater a moral, 

uma pessoa pode ser considerada mais digna do que outra a depender de ter um 

comportamento moral mais elevado e verdadeiramente autônomo. A autonomia da 

vontade, fundada na liberdade, é o princípio supremo da moralidade.  

31 A idéia de um homem autônomo está relacionada com a existência da mente. Alguns 

atributos do homem autônomo parecem mudar junto com a mente: crença, preferências, 

percepções, necessidades, propósitos e opiniões. Para o behaviorismo radical o que se 

modifica é uma probabilidade de ação. Por exemplo: construímos uma crença quando 

aumentamos a probabilidade de ação reforçando o comportamento; a percepção se 

modifica (mudam-se os modos pelo qual alguém vê algo) mudando as contingências de 

reforçamento; as preferências podem ser alteradas mudando a força de resposta, por 

reforçamento diferencial; mudam-se necessidades interferindo nas condições de privação 

ou estimulação aversiva; damos um propósito ou uma intenção reforçando o 

comportamento de determinado modo. (Skinner, 1975/1971) 
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além. Skinner (1975/1971) afirma que: “(...) O mundo da mente rouba o 

espetáculo. O comportamento não é reconhecido como objeto próprio por 

direito próprio. (...) A explicação mental faz cessar a curiosidade. (...)” (p. 

10)32 

Para o behaviorismo radical, contrariamente ao que poderíamos 

imaginar, utilizar-se do homem autônomo como explicação para o mundo 

humano tão complexo é uma supersimplificação. A ciência deveria aprender 

a lidar com a complexidade e não apoiar-se em fenômenos que não 

aumentam a compreensão do ser humano. (Skinner, 1975/1971)  

Richelle (1993), também, apresenta as conseqüências delicadas por 

nos considerarmos senhores de nossa vontade íntima:  

(...) Nós persistimos em nos perceber como criaturas 

privilegiadas dotadas com poder ilimitado sobre o mundo 

que nos rodeia, e delineando nossa linha de ação a partir de 

nossas mentes, num processo livre de tomada de decisão. 

Ainda que esteja claro de que todos os dramáticos 

problemas com que nos defrontamos atualmente não podem 

ser resolvidos a menos que o homem faça mudanças nos 

seus comportamentos, continuamos apelando para a boa 

vontade e para mudanças de mentalidade como se estas 

fossem pré-requisitos para a solução a ser alcançada. Nós 

                                            

32 Condições semelhantes às que levaram Skinner a criticar conceitos tradicionais da 

psicologia continuam presentes hoje. Sidman (2003), ao analisar o terrorismo, faz a 

seguinte afirmação: “(...) Conceitos tradicionais como autodeterminação, controle interior 

e, mais genericamente, a presumida centralidade da mente humana no universo 

conhecido, têm evitado a difusão da possibilidade de aceitação de que nosso 

comportamento, como outras funções biológicas, possa ser estudado e entendido por 

meio dos mesmos procedimentos e critérios que têm sido demonstrados e reconhecidos 

nas ciências naturais.” (p. 84) Para esses autores, estando a explicação para o 

comportamento ‘deslocada’, dificulta ações efetivas na superação de problemas, cujas 

respostas são de uma urgência visível. 
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estamos cegos para o fato de que o apelo para ‘mudar a 

mente’ tem sido a estratégia tradicional, mas isto tem 

falhado largamente. E tem falhado porque comportamentos 

não são subprodutos da vontade ou mente humana: eles 

são resultados da interação dos homens com o seu 

ambiente. (...) (p. 203) 

Holland (1978c) é mais incisivo ao argumentar que o mito das causas 

internas, condição sine que non para o homem autônomo, só serve à elite.  

O mito das causas internas é acalentado por causa do 

reforçamento provido pela elite e porque o papel do mito é 

manter o próprio sistema. Esse aumento na hierarquia de 

poder é devido à ascensão por meio de grande mérito. Os 

ricos são livres para usar seus recursos internos, sua 

vontade, suas determinações, suas motivações, sua 

inteligência para alcançar seu alto nível. Causas internas 
servem como justificativas para aqueles que se 
beneficiam da desigualdade. [ênfase minha].  

Um especial conjunto de causas internas é reservado para 

os pobres. Eles são considerados preguiçosos, não 

ambiciosos e não talentosos. (...)  

E [o mito das causas internas] é especialmente importante 

para aqueles que estão no topo convencer os que estão 

embaixo que sua má condição é sua própria falta. (...) (p. 

170) 

Ser contrário ao homem autônomo de vontade livre, segundo Holland 

(1978c), é aumentar a probabilidade de que a ação dos behavioristas radicais 

(e dos psicólogos em geral) possa beneficiar a toda a sociedade e não 

apenas aos que têm os mecanismos do poder em suas mãos.  

Defender que o ser humano está submetido a controles e ambientais, 

como desafia o behaviorismo radical, é uma das possíveis explicações para o 

fato de que não se tenha feito um bom uso das descobertas da análise do 

comportamento, conforme expõe Skinner (1999a/1955-56, 1971, 1975/1971). 
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Parece ser voz corrente afirmar que o homem tem algo a mais que o coloca 

além do alcance da ciência. Apostamos na criatividade do caos, como se 

apenas este bastasse para criar pessoas diferentes e melhores (em qualquer 

sentido que se queira utilizar a palavra). Parece que “(...) Numa cultura 

controlada perder-se-ia alguma virtude inerente à desordem. (...)” (Skinner, 

1999a/1955-56, p. 12), mas, completa o autor, “(...) [n]a realidade não há 

nada de virtude no caráter fortuito de um acidente (...)” (Skinner, 1999a/1955-

56, p. 12). Acreditamos que ao planejar uma situação ficaríamos impedidos 

de sermos criativos. No entanto, não planejar significa deixarmos o controle 

ao acaso e torcermos tanto por ‘acidentes’ benéficos para o ser humano 

quanto para que mudanças importantes possam acontecer.  

Existe a idéia corrente de que o planejamento leva a uma 

homogeneização de comportamentos e, ao final, do homem enquanto 

indivíduo. Skinner (1999c/1956) oferece uma argumentação, a nosso ver, 

assustadora. Discutindo a Educação, o autor comenta que mudanças a partir 

de manipulação de variáveis externas, são consideradas parte de uma 

tentativa de lavagem cerebral ou de controle do pensamento33.  

No entanto, não corremos com o behaviorismo radical o risco da 

uniformização, pois cada indivíduo é um ser único e, por isso, nenhum 

planejamento impõe homens iguais nunca; na verdade, o planejamento pode 

aumentar a probabilidade de que comportamentos efetivos e variados, tanto 

para o homem como para a sociedade em que vivemos, possam ser 

desenvolvidos. Nada seria perdido se a ciência pudesse ser aplicada em 

questões cruciais para o indivíduo e para a sociedade.  

                                            

33 A situação é bem ilustrada no videoclipe da conhecida música The Wall de Pink Floyd 

(1982). Além de os alunos estarem submetidos à torturante presença de um professor 

extremamente autoritário, eles, em fila, caem em um grande moedor de carne.  
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Skinner (1999i/1973) considera que se o homem não pudesse ser 

estudado cientificamente isto se constituiria num desastre, mas ele 

reconhece que a oposição a esta idéia, tantas vezes apresentada, evidencia 

tanto a dificuldade em realizar uma análise científica do comportamento 

humano, quanto o atraso no desenvolvimento de tecnologia pertinente.  

Comportamento  

Como vimos discutindo, a proposta de estudo dos behavioristas vai de 

encontro à concepção tradicional e é difícil deixar a ‘comodidade’34 das 

explicações mentalistas porque as alternativas que se oferecem parecem 

retirar do homem tudo o que caracteriza propriamente o humano. Para o 

behaviorismo radical o objeto de estudo da Psicologia é o comportamento em 

seu contexto; faz-se referência, aqui, à atividade de um organismo na sua 

relação com o ambiente (interno e externo). Uma dificuldade é perceber, 

especialmente em situação natural, o papel que o ambiente exerce. Comenta 

Skinner (1975/1971, p. 14): “(...) O problema é que o ambiente age de um 

modo pouco evidente: ele não puxa ou empurra, ele seleciona [ênfase do 

autor]. (...)”. Como podemos notar, o behaviorismo radical altera tanto a 

compreensão do que seja determinante para o homem, quanto o papel que 

normalmente se atribui a ele. A mudança na ação que o ambiente exerce 

sobre o comportamento é de suma importância para a análise 

comportamental e será objeto de discussão posterior.  

                                            

34 As explicações mentalistas têm sobrevivido por tanto tempo que devem cumprir uma 

determinada função. Como temos discutido, segundo o behaviorismo radical, elas têm 

contribuído para levar o ser humano à situação em que se encontra, especialmente, em 

relação a questões que cabem à Ética, ao preservar, exaustivamente, a individualidade. 

Comodidade, aqui, tem o sentido de explicação oferecida há muito tempo e aceita como a 

correta descrição dos fenômenos humanos.  
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Skinner (1989c) afirma que respondemos sensorialmente ao ambiente 

e agimos sobre ele. “(...) Numa análise comportamental o ambiente age 

primeiro, de duas maneiras. Como uma conseqüência, ele reforça um 

comportamento e um operante ganha existência [comes into existence]. 

Como um setting ele elicia ou evoca um comportamento. (...)” (p. 29)  

Desta forma, o comportamento pode se dar de uma forma respondente 

(reflexa) ou operante. No comportamento respondente uma dada resposta é 

provocada por um determinado estímulo (incondicionado ou condicionado) e 

dizemos que uma reposta foi eliciada por um estímulo antecedente35. A 

relação que aqui se estabelece é de estreita dependência entre estímulo 

antecedente e resposta que se segue. Catania (1999), apresentando 

diferença entre os dois tipos de comportamentos, esclarece: “(...) O 

condicionamento respondente é a instância de controle de estímulo aplicado 

a operações de apresentação de estímulos em vez de  contingências 

envolvendo operações de conseqüenciação (...).” (p. 210) 

Ainda que esse tipo de comportamento incida em parte na 

determinação de nossas emoções (Skinner, 1968 e De Rose, 1997, por 

exemplo), os comportamentos respondentes36 em si, são raros no ser 

humano e, assim, os behavioristas radicais estudam largamente o 

comportamento operante (ou interações respondente-operante).37 Skinner 

(1976/1974) assinalou que o ponto principal da distinção entre operante e 

                                            

35 A clássica experiência de Pavlov com a salivação do animal a partir do toque de uma 

campainha é um exemplo de comportamento respondente condicionado. 

36 Um dos erros renitentes em relação a Skinner é considerá-lo um psicólogo que estuda o 

comportamento a partir de uma sucessão de estímulos e respostas.  

37 É este tipo de comportamento que estaremos discutindo neste trabalho, uma vez que 

comportamentos éticos são comportamentos operantes ou interações operante-

respondentes. 
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respondente é que para o primeiro não parece ser necessário que haja um 

fato causal anterior, mas o que ocorre é que é mais difícil detectar quais são 

os determinantes38. “(...) As condições que determinam a forma da 

probabilidade de um operante estão na história da pessoa.(...)” (p. 59) 

Para não haver dúvidas de que Skinner está propondo um outro modo 

de compreender o comportamento, recomendamos a frase inicial do seu 

Verbal Behavior (1992/1957): “Os homens agem sobre o mundo, modificam-

no e, por sua vez, são modificados pelas conseqüências de suas ações. (...)” 

(p. 1)  

Skinner (1973) apresenta desta forma o comportamento operante: 

O comportamento operante age sobre o ambiente, sem um 

estímulo eliciador, produzindo conseqüências (...) A palavra 

‘operante’ é usada para enfatizar o fato de que o 

comportamento opera sobre o ambiente produzindo 

conseqüências, algumas das quais ‘reforçam’ o 

comportamento a que elas são contingentes, no sentido de 

que torna mais provável sua ocorrência [comportamento] 

novamente. As chamadas contingências de reforçamento39 

                                            

38 Para Skinner (1976/1974), a aparente falta de uma causa imediata para o comportamento 

operante abre espaço para a proposição de um evento iniciador (no mais das vezes 

internos) ou um ‘eu iniciador’ (1989c). 

39 Skinner no livro Contingencies of Reinforcement (1969) apresenta uma breve descrição de 

contingências de reforçamento que foram estudadas experimentalmente, até aquele 

momento. Apenas para exemplificar do que se trata, já que este conceito está no cerne 

da proposta do behaviorismo radical, exporemos sua descrição, lembrando que não é 

possível desvincular estímulos antecedentes, resposta e conseqüência, mas, antes, 

compreender a inter-relação entre os três termos: (1) reforçamento operante; (2) fuga; (3) 

esquiva; (4) discriminação de estímulos; (5) diferenciação de respostas; (6) ‘superstição’; 

(7) encadeamento de operantes; (8) observação; (9) emparelhamento com o modelo; (10) 

emparelhamento com o modelo atrasado; (11) emparelhamento com o modelo atrasado e 

mediado; (12) esquemas de reforçamento (intervalo fixo, razão fixa, intervalo ou razão 
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representam relações sutis e complexas entre três coisas: o 

setting ou a ocasião na qual o comportamento ocorre, o 

comportamento em si e suas conseqüências reforçadoras. 

(p. 257 e 258) 

De fato, o papel dos estímulos (antecedentes e conseqüentes) é o de 

alterar a probabilidade de que uma resposta seja emitida; isto é, afirmar que 

determinado evento ambiental se torna reforçador40, significa dizer que 

indivíduo adquire a suscetibilidade de ser reforçado por evento similar no 

futuro. O comportamento operante não tem, a priori, relação específica com 

as condições antecedentes. Essas “(...) relações se desenvolvem ao longo de 

desenvolvimento de repertórios comportamentais individuais, através de 

relações sistemáticas que se estabelecem, via comportamento, entre certos 

antecedentes e certos conseqüentes41. (...)” (Matos, 1992, p. 146). Podemos 

                                                                                                                             

variáveis, esquemas múltiplos, reforçamento diferencial); (13) privação múltipla; e 

contingências do comportamento verbal: (14) ‘mando’; (15) comportamento ecóico; (16) 

comportamento textual; (17) comportamento intraverbal; e (18) ‘tato’. 

40 Muitas vezes o behaviorismo radical foi acusado de ‘chantagear as pessoas’ dando 

recompensas para que elas se comportassem de determinado modo. Esperamos que 

fique claro, nesta discussão, que isto não se aplica à proposta aqui em discussão. Entre 

outras coisas, o papel do ambiente é selecionar comportamentos, aumentar a 

suscetibilidade do homem para responder a determinados eventos, só para exemplificar. 

Aliás, Skinner (1987b/1986) afirma que os comportamentos das pessoas são reforçados e 

não recompensados. “(...) Como a história da palavra demonstra, recompensa implica 

compensação, algo que compensa um sacrifício ou uma perda, ainda que seja, apenas, o 

esforço. Nós damos medalhas a heróis, notas a estudantes e prêmios a pessoas 

famosas, mas essas recompensas não são diretamente contingentes ao que eles fizeram; 

geralmente parece que não seriam merecidas se eles tivessem trabalhado para ganhá-

las.” (p. 19) Os exemplos descritos, então, não se aplicam à proposta do behaviorismo 

radical. 

41 Matos (2001) chama de contingências de comportamento às relações múltiplas entre 

antecedentes, comportamento e conseqüentes. Não é um termo usado, mas, a nosso ver, 

mais descritivo do que contingências de reforçamento, uma vez que nem sempre é uma 
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dizer que o comportamento operante é controlado de uma forma 

multifacetada. A análise – funcional42 – de qualquer comportamento operante 

requer a compreensão de, pelo menos, três aspectos, com toda 

complexidade: o que acontece antes de uma resposta43, a resposta 

propriamente dita e as conseqüências que seguem essa resposta. Busca-se, 

a partir de relações temporais44, descrever quais as ‘contingências de reforço’ 

que estão em ação.  

                                                                                                                             

operação de reforçamento que está em questão quando se analisa o comportamento 

humano. 

42 No behaviorismo radical o conceito de causa é substituído pelo conceito de função e a 

explicação pela descrição. Buscar a causa de um fenômeno parece pressupor que a 

relação entre eventos seja sempre constante e sugere um encadeamento entre eles de 

forma linear e unidirecional. Propor que os fenômenos sejam analisados pela sua função 

requer o cuidado de olhar para eventos ou variáveis de forma a descrever o interplay das 

relações que estão urdidas. O fato de pesquisar as variáveis das quais o comportamento 

é função é característica significativa do trabalho que desenvolvem behavioristas radicais, 

já que muitas abordagens na Psicologia fazem uma análise estrutural do comportamento, 

ou seja, procuram entender como se compõe e se organizam os elementos de uma ação 

(Matos, 1999). 

43 Matos (2001) explicita que ao falarmos do que ocorre antes de uma resposta deve-se levar 

em conta não apenas “(...) antecedentes próximos ou de relação direta com o 

comportamento, mas também aqueles remotos, condicionais e contextuais. (...)” (p. 145). 

44 Skinner (1975/1971) assinalou que a relação que poderia melhor descrever a complexa 

vinculação entre os três termos da contingência seria a temporal e não a espacial no 

sentido de que caminhamos em direção a um objetivo. De fato, o comportamento de 

responder às conseqüências mais imediatas de forma temporal foi evoluindo quando era 

importante para o indivíduo e espécie, mas isto não significa que o comportamento 

fortalecido por uma relação temporal tenha sempre valor positivo. Essa relação tem 

produzido comportamentos sem nenhum valor para a espécie (como os supersticiosos), 

bem como comportamentos destrutivos para o indivíduo (usar drogas, por exemplo).  
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Ainda assim, conforme dito anteriormente, os determinantes de cada 

comportamento humano são sempre uma questão experimental: o que 

funciona para alguns sujeitos não funciona sempre e nem para todas as 

pessoas. O estudo das relações sistemáticas entre respostas, antecedentes 

e conseqüentes é tarefa importante da análise comportamental.  

Se dentre as condições que determinam a probabilidade de um 

operante estão a história do indivíduo, apenas ela não é suficiente para 

entendermos por que uma pessoa se comporta como o faz; na verdade é 

necessário investigar (a) o que ocorreu no passado distante onde sua 

espécie evoluiu; (b) o que ocorreu a ela durante sua vida como um indivíduo, 

isto é das relações entre comportamento e conseqüências ocorridas no seu 

passado (Skinner, 1999i/1973); (c) o que está ocorrendo com a pessoa, que 

é parte integrante de uma determinada cultura, no momento presente. O que 

uma análise científica deve fazer é explicar o comportamento como uma 

relação entre esses fatores (Skinner, 1975/1971). 

Matos (2001) enfatiza esta mudança de foco, que, em nossa opinião, é 

uma revolução na forma de estudar o comportamento humano, afirmando: a 

conseqüenciação45 é o conceito primordial da Análise do Comportamento e, 

desse modo, é tarefa essencial descobrir as leis que descrevem a 

sensibilidade do comportamento às suas conseqüências.  

Micheletto e Sério (1993) apresentam, resumidamente, a amplitude do 

conceito de conseqüenciação: 

(...) Skinner caracteriza o comportamento que compõe a 

relação operante como aquele que produz conseqüências e, 

                                            

45 Considerar a conseqüenciação como conceito central do behaviorismo radical, a nosso 

ver, supera a idéia da necessidade de discutir se o comportamento é inato ou adquirido; 

devemos considerar, antes, se o comportamento pode ser controlado por variáveis 

acessíveis (Skinner, 1969).  
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exatamente por isso, tais conseqüências não poderão ser 

nunca ‘incidentais’ (1935). A importância desta 

caracterização está no termo produzir; ele indica que o 

comportamento é indispensável porque ele é que produzirá 

aquilo que passará a fazer parte de seus determinantes. Dito 

de outra maneira, a conseqüência depende do 

comportamento e o determina [ênfases das autoras] (p.13) 

Pelo menos dois destaques podem ser feitos a partir da citação. O 

primeiro é que toda relação homem–ambiente transforma, de algum modo, o 

ser humano e é como um ser novo que ele entra em contato com outros 

aspectos do ambiente e em outros momentos. Não se faz referência apenas 

ao ambiente físico, mas também ao ambiente social, que adquire importância 

ímpar: “Sem um ambiente social, uma pessoa permanece essencialmente 

fera (...) Ser por si mesmo é ser quase nada.” (Skinner, 1975/1971, p. 117 

e118) 

Um segundo destaque é o de que Skinner valoriza a ação do homem 

como possibilidade de produzir conseqüências mais adequadas para si, para 

os outros e para o bem da cultura em que vive. Caso isto não ocorra, a 

sobrevivência do homem está em risco. Conforme Skinner (1987b/1986), 

Abib (2001) e Dittrich (2004a), a conseqüência mais evidente nas sociedades 

que desenvolveram políticas de bem-estar social46 foi alienar as pessoas de 

seu mundo, no sentido de permitir que o homem não tenha experiência direta 

com ele. Parte considerável das ações dos indivíduos é ‘governada por 

regras’ em vez de ser modelada por contingências, o que nos afasta tanto 

das situações quanto de suas conseqüências47. “(...) As pessoas 

                                            

46 Em relação a este aspecto, Dittrich (2004a) faz uma longa e interessante discussão. 

Verificar, especialmente, o adendo 1 do capítulo 4. 

47 Skinner (1969, 1989f) afirma que a partir da evolução da espécie que colocou a 

musculatura vocal sob controle operante, foi possível desenvolver linguagens. A partir 

disto, o homem pôde aprender não apenas diretamente das contingências de 
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desenvolvem então uma relação de estranhamento [ênfase do autor] com o 

seu mundo, um mundo onde a experiência com a produção pessoal de bens 

culturais é substituída meramente por seu consumo. (...)” (Abib, 2001, p. 

112). Skinner (1987b/1986) conclui a idéia: “(...) o Ocidente perdeu sua 

inclinação para agir.” (p. 25).  

A aproximação de Skinner com a biologia e, especialmente, com 

Darwin48 contribui para explicitar que, para o behaviorismo radical, o 

comportamento tenha um caráter mutável, plástico e múltiplo. O que a 

análise de comportamento deve a Darwin, segundo Matos (1999), é, 

especialmente, a idéia de que qualquer comportamento, ou a modificação 

dele, participa de uma seleção pelas conseqüências, o que imprime, para a 

explicação do comportamento, um novo tipo de causalidade, diferente de um 

algo que puxa-empurra, clássica explicação mecanicista. Como deverá ficar 

claro a seguir, esta proposta desloca a explicação sobre os comportamentos 

dos indivíduos das intenções, propósitos49 (antecedentes) para uma seleção 

por conseqüências (Skinner, 1976/1974). 

Skinner (1984a/1981) defendeu que a compreensão do 

comportamento humano só é possível a partir do estudo de variáveis em 

diferentes níveis de variação e seleção: (a) filogenético, relativo às 

                                                                                                                             

reforçamento, mas das descrições das contingências (regras). Pela importância deste 

assunto na discussão sobre ética, voltaremos a ele em capítulo posterior. 

48 Dittrich (2004a) afirma que a relação de Skinner com Darwin é de similaridade, o que 

significa que ambas as teorias são independentes e, assim, se há algo a ser questionado 

numa delas, não significa questionamento semelhante para a outra. 

49 Skinner (1984c) considera que intenções, propósitos e outros termos semelhantes são 

substitutos para conseqüências passadas, para a história de cada indivíduo, ou antes, a 

história de conseqüências reforçadoras. 
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contingências de sobrevivência50 responsáveis pela seleção natural; (b) 

ontogenético, relativo às contingências de reforçamento responsáveis pelo 

repertório do indivíduo e (c) cultural, relativo às classes especiais de 

contingências sociais que transformam o meio social. Os três níveis, 

individualmente ou em constante inter-relação, são responsáveis pelo 

desenvolvimento dos repertórios de cada pessoa (e, também, do coletivo), 

que evoluem a partir do intercâmbio entre o organismo e o ambiente. No 

primeiro nível, as contingências de sobrevivência selecionam características 

fenotípicas dos organismos51, e preparam o organismo para sobreviver em 

um ambiente muito semelhante àquele no qual a seleção se deu. Se todos os 

níveis de seleção têm uma falha, como afirma Skinner (1984a/1981 e 

1999i/1990), o fato de que a seleção natural prepara a espécie para um 

futuro muito semelhante ao passado é crítico. 

Esta falha foi corrigida pela evolução de um segundo tipo de 

variação e seleção, o condicionamento operante, por meio 

do qual variações no comportamento do indivíduo são 

selecionadas por características do ambiente que não são 

estáveis o suficiente para tomar qualquer parte na evolução. 

No condicionamento operante, o comportamento é reforçado 

no sentido de fortalecimento ou de tornar mais provável sua 

ocorrência, por certos tipos de conseqüências, as quais 

                                            

50 Ao discutir contingências de reforçamento e de sobrevivência, Skinner (1999d/1961), 

afirma: “(...) Contingências de reforçamento são similares ao que poderíamos chamar de 

contingências de sobrevivência. Padrões hereditários de comportamento devem ter sido 

selecionados por suas contribuições para a sobrevivência de um modo não muito 

diferente daquele no qual o comportamento de um indivíduo é selecionado ou modelado 

por suas conseqüências reforçadoras. Ambos os processos exemplificam adaptação ou 

acomodação, mas mecanismos muito diferentes devem estar envolvidos.” (p. 42). 

51 Dittrich (2004a) lembra que, de fato, os genes são selecionados como unidade básica no 

primeiro nível. Como Skinner, complementa o autor, estava preocupado com a relação 

organismo – ambiente, e como a ação das variáveis ambientais é sobre o fenótipo, não 

há incompatibilidade entre a s duas posições. 
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primeiro adquiriram seu poder para reforçar por meio da 

seleção natural. (Skinner, 1999j/1990, p. 664)  

O condicionamento operante permite que o comportamento humano 

se torne mais flexível, mais plástico, na medida em que é selecionado por 

características menos estáveis do ambiente. O fato de que, neste nível, é 

necessário esperar uma resposta (ou esperar pela variação) para que, 

posteriormente, seja selecionada constitui sua falha. “(...) O condicionamento 

operante deve resolver o problema ‘da primeira instância’: como e por que 

respostas ocorrem antes de serem reforçadas?” (Skinner, 1999j/1990, p. 664) 

Podemos ajudar a solucionar tal falha considerando as contingências 

sociais mediadas por outras pessoas – e que é chamado de cultura (Skinner, 

1975/1971). É possível nos beneficiarmos de práticas culturais52 transmitidas 

por outros membros de nossa cultura. A evolução da cultura53 apresenta, 

criticamente, a mesma falha da seleção natural: as contingências de 

reforçamento sociais preparam um determinado grupo para viver num mundo 

similar àquele cujas práticas culturais foram selecionadas.  

Não apresentamos esta constatação no sentido de paralisar a ação do 

homem. Devemos considerar que em cada um dos três níveis de seleção a 

                                            

52 Skinner (1975/1971) afirma sobre práticas culturais: “(...) Uma cultura corresponde a uma 

espécie. Nós a descrevemos listando muito de suas práticas, como nós descrevemos 

uma espécie listando muito de suas características anatômicas. Duas ou mais culturas 

podem partilhar uma prática, como duas ou mais espécies podem partilhar uma estrutura 

anatômica. As práticas de uma cultura, como as características de uma espécie, são 

carregadas pelos seus membros, os quais as transmitem para outros membros. De modo 

geral, quanto maior o número de indivíduos que carregam uma espécie ou uma cultura, 

maior a chance de sobrevivência.” (p. 123) 

53 Devemos lembrar, mais uma vez, que a origem de uma prática pode não estar relacionada 

ao seu valor de sobrevivência (do mesmo modo que ocorre com as mutações genéticas 

em que nem todas contribuem para a sobrevivência da espécie) e algumas ocorreram 

como acidentes.  
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ação das contingências de reforçamento e de sobrevivência continua atuando 

e, assim, continuam ocorrendo variação e seleção, produzindo novidades. 

Nos três níveis de seleção, a variabilidade comportamental, a possibilidade 

de aparecerem ‘mutações’ produtivas, adequadas e mais aptas à 

sobrevivência, é essencial54.  

Podemos destacar que “(...) Condicionamento operante é seleção em 

progresso. Assemelha-se a milhões de anos de seleção natural ou mil anos 

de evolução cultural comprimido num curto período de tempo.” (Skinner, 

1984a/1981). Pela exigüidade do tempo à disposição da ação do 

condicionamento operante, em relação aos outros dois níveis de seleção, é 

possível afirmarmos que há uma certa urgência para a construção de 

comportamentos adequados a si, aos outros e à sua cultura. 

Micheletto (1997), ao discutir as bases filosóficas do behaviorismo 

radical, expõe a concepção de comportamento para Skinner num trecho que 

será aqui utilizado como uma breve síntese:  

(...) O homem que se comporta – que é o seu [de Skinner] 

interesse fundamental – é um ser em processo, em 

constante transformação. Nenhuma noção de imutabilidade 

pode orientar sua compreensão. Sua ação se origina a partir 

da relação com o ambiente em que ele vive e com o outro. E 

é fundamental que, desta relação, sejam gestadas formas 

variadas de ação. Devem ser destacadas a multiplicidade, a 

diversidade e a emergência de variações. A variabilidade é 

condição fundamental para a existência do homem – um ser 

suscetível a produzir múltiplas e variáveis formas de ação, 

um ser criativo, e suscetível a mudanças. (Micheletto, 1997, 

p. 39) 

                                            

54 Aliás, Skinner (1984a/1981) deixa claro que os dois processos – condicionamento 

operante e respondente – tornaram possíveis ao homem evoluir enquanto espécie e 

sobrepujar quaisquer meios adversos, provendo novos comportamentos. 
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Se estes são alguns consensos para o behaviorismo radical, é claro 

que o homem se caracteriza por ser mutável, múltiplo, adaptável e, 

especialmente, ativo para produzir as variações tão necessárias para a 

sobrevivência da espécie humana e da cultura.  

Assim, para Skinner, o ser humano é construído a partir da influência 

biológica (espécie), das pessoas, lugares e ambiente cultural em que 

vivemos. Considerarmos o comportamento humano como determinado e 

submetido a controles, porém, não significa dizer que é sempre possível ou 

fácil descrever a que contingências estamos submetidos, ou que o controle 

social sobre o ser humano deva ser exercido de uma forma coercitiva, mas 

sim que é a mudança de condições ambientais que torna determinado 

comportamento mais ou menos provável.  

Ao discutirmos ética, anteriormente, apresentamos como pontos 

centrais a liberdade, a dignidade, a responsabilidade, que parecem 

questionadas pelo behaviorismo radical, fruto das concepções acima 

colocadas. O debate, sob nosso ponto de vista, não deveria se dar entre 

sermos ou não sermos controlados e sim sobre quais formas de controle 

podem aumentar a chance, por mais paradoxal que possa parecer, “(...) Dos 

homens serem felizes, informados, hábeis, que se comportem bem e sejam 

produtivos.” (Skinner, 1999a/1955–56, p. 3) ou que o homem possa ser “(...) 

feliz de verdade, seguro, produtivo, criativo e com o olhar para o futuro.” 

(Skinner, 1999c/1956, p. 33).  

 Apresentaremos, a seguir, a discussão sobre liberdade, 

responsabilidade e dignidade, mas em itens separados para explicitar alguns 

detalhes, embora a análise que se fará em cada um deles possa ser 

estendida aos outros. 
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Liberdade 

Mora (1996) apresenta três modos básicos de entender a liberdade, 

que serão resumidos aqui como forma de pontuar o debate: (1) liberdade 

natural: que traria a possibilidade de furtar-se à ordem da natureza; (2) 

liberdade social ou política: que envolveria autonomia e independência, mas 

sendo no interior de uma comunidade, cada pessoa estaria submetida às leis 

desta; (3) liberdade pessoal: envolveria, também, autonomia e 

independência, mas aqui até da própria comunidade (de suas pressões e 

coações) em que está inserido. 

De modo geral, quando se discute a idéia de que o ser humano é livre, 

e por isso nos chocamos com idéias tão claramente expostas sobre o seu 

contrário como faz Skinner, o que está em questão é a liberdade pessoal. 

Ninguém polemiza sobre a liberdade natural e exorta por alforria quando 

temos que vestir, por exemplo, casacos pesados (mesmo ‘sem querer’) por 

conta de uma temperatura externa extremamente baixa. Também em uma 

comunidade que não vive em regime de exceção55 (para simplificar o 

exemplo), as pessoas, de modo geral, podem ter sua ‘liberdade política ou 

social’ garantida e as regras, que lá vigorariam, permitiriam que o ‘direito de 

um termine quando começa o direito do outro’. A questão candente é a da 

liberdade pessoal. 

Não há como fugirmos, neste trabalho, da discussão sobre liberdade 

porque este conceito tem sido parte integrante de qualquer matéria sobre 

ética. Na maioria das contendas sobre o assunto parece só caber o atributo 

ou a polêmica sobre comportamentos éticos se este foi realizado de ‘livre e 

espontânea vontade’.  

                                            

55 Aliás, quando exortamos por liberdade social ou política é por conta do mesmo processo 

que Skinner discutirá para a liberdade individual, já que em ambas, relações entre os 

seres humanos estão presentes. 
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Ao longo da história o conceito de liberdade vai sendo forjado 

imbricado no conceito de Ética. A idéia da autonomia (da razão humana) 

fundada numa vontade livre já aparece descrita pelos filósofos gregos que 

consideram o homem livre e criador de seu próprio destino. Por exemplo, 

Aristóteles considera que, para a felicidade – valor fundamental, há ação 

moral quando, à liberdade de ação voluntária, agregar-se uma liberdade de 

escolha (Chauí, 1994). Da Grécia até a posição de Sartre, para quem não há 

nenhuma norma superior à liberdade, as palavras de Gordillo (2000) parecem 

resumir o que está imbricado no conceito: 

(...) Ser livre é ir se libertando pouco a pouco dos entraves 

que não permitem que eu tenha domínio ou controle sobre 

mim mesmo. Poder determinar a minha existência, sem a 

pressão interna ou externa, para conseguir ser plenamente 

eu mesmo, sob o guia das minhas opções pessoais 

meditadas. (...) (p. 448)  

Assim, ainda que seja um conceito complexo, a liberdade é entendida 

como a falta de qualquer tipo de oposição ou restrição. Um homem livre não 

é submetido a outros ou à natureza; pode decidir sem qualquer sujeição; é 

autodeterminado e autônomo; não sofre interferências internas ou externas; 

realiza atos de sua vontade; enfim, não está determinado por nada a não ser 

por si (e mesmo assim por um ‘si’ livre). 

É notável a clareza de Skinner de que, ao considerar o homem como 

controlado, ele está indo de encontro ao pensamento corrente, presente e 

caro ao homem. No início de seu texto Freedom and Dignity revisited 

(1978n/1972) ele pontifica: 

Numa passagem famosa de Notes from the underground, 

Dostoievski insiste que o homem nunca admitirá que seu 

comportamento possa ser previsível e controlado. Ele ‘criará 

destruição e o caos para alcançar sua posição. E se tudo 

isto pudesse, por sua vez, ser analisado e prevenido, 

predizendo que isto ocorreria, daí o homem deliberadamente 

se faria louco para provar seu ponto.’ (...) (p. 195) 



 56

 Não é fácil admitir que possamos ser controlados e qualquer esforço 

para estabelecer controle, geralmente, leva a reações emocionais. (Skinner, 

1999c/1956). Afinal, a forma de controle mais visível é realizada por meio de 

demonstração de poder, de tratamento aversivo e gera, entre outros, medo 

(Skinner, 1969). Não é por acaso que a tradição das culturas, pelo menos a 

ocidental, é considerar o homem um agente livre e que se comporta de forma 

espontânea, a partir de uma vontade interna; isto coloca sérios obstáculos 

para o tratamento científico do comportamento humano (e a sua previsão e 

controle). (Skinner, 1965/1953). 

Um dos sérios obstáculos é que, de alguma forma, a punição é 

legitimada; já que o homem é livre para agir, ele é livre para ser punido. Esta 

é uma condição reconhecida por autores fora da área do behaviorismo 

radical e, infelizmente, de certo modo, aceita. Höffe (2004), ao discutir valores 

em escolas democráticas, apresenta posição bastante consensual: “(...) 

liberdade é um direito inalienável de cada ser humano, razão pela qual ela 

também é inseparável do direito de punir [ênfase minha]. (...)” (p. 468)  

Tendo presente a dificuldade da discussão sobre liberdade, que 

Dostoievski descreve com ênfase, exporemos a compreensão do 

behaviorismo radical sobre o tema.  

Skinner (1978n/1972 e 1978b/1973) explicitou que, ao tratar de 

liberdade, não estaria fazendo a discussão de uma entidade filosófica ou de 

uma argumentação teológica, e sim do comportamento de quem luta para ser 

livre, que é de grande importância prática. Liberdade é uma questão de 

contingências de reforçamento. 

Sidman (1995/1989) afirma que a necessidade do debate sobre a 

liberdade se dá no âmbito de contextos coercivos:  

Como a coerção ambiental, a coerção social é tão 

predominante que consideramos difícil imaginar a vida sem 

ela. Liberdade, um dos nossos valores mais prezados, não 

tem qualidades próprias; assim como não deveríamos ter 
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necessidade do conceito de plenitude não fosse por nossa 

experiência de privação, é a ausência de coerção que dá 

significado à liberdade. Se todos fôssemos supridos com as 

necessidades básicas da vida, o conceito de liberdade da 

necessidade jamais teria surgido; (...) quando Franklin D. 

Roosevelt anunciou como uma meta nacional a obtenção da 

liberdade do medo, ele tocou em um desejo universal que se 

origina de nossa constante exposição a ameaças sociais e 

ambientais de todos os tipos.” (p. 42) 

Se a exposição a ameaças tanto sociais quanto ambientais é 

constante, variada e extensa, sentir-se livre estaria direta e basicamente 

relacionado com a redução de estímulos aversivos. O comportamento de agir 

para reduzir estímulos aversivos a nós apresentados, presumivelmente, tem 

um componente genético e foi desenvolvido por causa de seu valor de 

sobrevivência (Skinner, 1975/1971 e 1969). 

A presença de estímulos aversivos, especialmente advindos de 

pessoas, é o que permite circunscrever o conceito de liberdade. O controle 

aversivo tem uma série de implicações para o debate sobre comportamentos 

éticos. Para o momento, devemos enfatizar que: (a) a tendência para sermos 

agressivos quando estímulos aversivos estão presentes, também, parece ter 

evoluído a partir das contingências de sobrevivência a que estivemos 

submetidos e, assim, a agressão pode levar a comportamentos cíclicos de 

agressão); (b) como o homem quer afastar qualquer estímulo que lhe causa 

desconforto, utilizar-se de procedimentos de fuga e esquiva pode se tornar 

seu padrão comportamental56; (c) para afastar o controle aversivo a pessoa 

                                            

56 A gravidade deste fato foi explicitada, de forma brilhante, por Sidman (1995/1989). Em 

todo o seu livro é possível entender o que implica viver sob coerção. Nestas situações, 

muitas vezes, aprendemos comportamentos produtivos só para escapar da situação. (...) 

Em posição de não fazer e de não aprender qualquer coisa, ele leva o que podemos 

chamar de ‘uma vida de quieto desespero’, seu único critério de sucesso sendo sua 

efetividade em reduzir a quantidade de choques que ele toma. (p. 109) 
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se comporta, conforme o ‘esperado’, de forma a reforçar quem o tratou 

assim; (d) a pessoa pode desenvolver formas anômalas de fuga ou esquiva: 

ela pode ‘sair’ do sistema que a oprime e/ou atacar quem ela julga 

responsável pelas condições adversas; (e) pode, ainda, deslocar a agressão 

para quem seja mais conveniente. 

Quando escapamos de qualquer coação, ou até mesmo da ameaça de 

ser punido, dizemos que estamos livres, ou nos sentimos livres57. Isto não 

significa que estamos livres de todo e qualquer controle e sim que estamos 

sob controle de conseqüências de reforçamento positivo58 (Skinner, 

1972/1948, 1975/1971 e 1973). Este é um aspecto crucial na discussão que 

está posta aqui: “Uma real substituição do controle aversivo pelo 
reforçamento positivo [ênfase do autor] está, certamente, no coração da 

luta pela liberdade.” (Skinner, 1978a/1977, p. 11) Quando estamos sob 

controle de reforçamento positivo dizemos, de modo geral, que fazemos o 

que queremos fazer, sem tentar escapar da situação ou exercer algum 

contracontrole, mas antes, trabalhamos para mantê-la. (Skinner, 1978g). Por 

exemplo, na educação formal para o aluno fazer o que ‘quer fazer’, além de 

um planejamento adequado de contingências, devemos contar com 

esquemas de reforçamento positivo. Com um planejamento adequado é 

possível, até, aumentarmos a sensação de liberdade (Skinner, 1972/1948). 

                                            

57 Sentir-se livre, como outros sentimentos para a Análise Comportamental, é algo decorrente 

(um efeito colateral) das condições que nos fizeram afastar do estímulo aversivo.  

58 Skinner tratou do reforçamento positivo de muitas formas e em vários textos (por exemplo, 

1965/1953 e 1969). Usaremos a explicação, por ora, dada em Walden Two ( (1972/1948): 

“(...) As coisas que nos podem acontecer caem em três classes. Algumas coisas nos são 

indiferentes. Outras coisas nós gostamos - queremos que elas aconteçam e damos 

passos para fazê-las acontecer novamente. Ainda há outras coisas de que não gostamos 

– não queremos que elas aconteçam e tomamos medidas para nos livrarmos delas ou 

evitarmos que aconteçam novamente.(...)” (p. 259)  
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Em qualquer situação, há controles de formas mais ou menos 

evidentes, mais ou menos ‘fortes’, mais ou menos aversivos. Algumas vezes 

o controle não é reconhecido porque é exercido de forma mais amena. 

‘Convencer ‘ alguém, ‘apelando à sua razão59,’ de que é melhor agir de certo 

modo seria exercer controle sobre essa pessoa, embora de uma forma mais 

‘amena’ do que por meio de ameaças; o indivíduo ‘sente’ que pode fazer ou 

não determinado ato. Para o behaviorismo radical, um modo de ‘convencer’ 

pessoas constituir-se-ia da utilização de mediações verbais para explicitar e 

defender relações entre o comportamento e suas conseqüências, ou seja, 

apresentar as ‘contingências de reforçamento’ com o objetivo de fortalecer o 

comportamento que desejamos mudar. Como a descrição das contingências 

que atuam sobre o comportamento podem não produzir a mudança 

necessária, podemos fazer mais: alterarmos aspectos relevantes do contexto, 

que é uma forma de controle, no qual o comportamento ocorre é, para o 

behaviorismo radical, um meio mais eficaz para obtermos sucesso. 

Sentiríamos que somos livres, mas aqui o sentimento de liberdade estaria 

relacionado com a existência de controles não-aversivos. Afinal, “(...) 

Liberdade – ou, antes, o comportamento que ‘se sente livre’ – é, também, 

produto de uma história de reforçamento. (...)” (Skinner, 1999e/1964, p. 53). 

Quando disserta sobre o ‘homem livre’, Skinner (1975/1971, 1978f) 

apresenta a filosofia e a literatura que exorta à luta pela liberdade60, como 

tendo uma importância histórica para que se evidenciassem fatores 

agressores e permitissem às pessoas escapar, enfraquecer ou destruir quem 

                                            

59 Razões são quase sempre conseqüências provavelmente contingentes ao comportamento. 

Quando dizemos que vamos chamar alguém à razão significaria levá-lo a identificar as 

contingências e ensiná-lo a tirar regras daí (Skinner, 1975/1971 e 1976/1974).  

60 Skinner (1973) comenta que não fez, e não era seu interesse, uma revisão da literatura 

sobre liberdade. Na verdade a partir de alguns autores que tradicionalmente encetaram 

uma luta pela liberdade (iluministas franceses, por exemplo) ele pôde utilizar-se de certos 

tipos de declarações que estavam, consistentemente, presentes nos textos. 
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os tratassem de forma aversiva. O objetivo dos textos, segundo o autor, é 

levar as pessoas a agir contra controles aversivos, provavelmente, 

descrevendo o contraste entre as condições correntes e as de uma vida 

‘livre’, prescrevendo regras de ação, identificando o agente controlador e, 

inclusive, ampliando, e muito, o número de termos que expressam reações 

frente à coerção (Skinner, 1999c/1956). Assim, cumprem a função de dar 

visibilidade às condições aversivas a que as pessoas estão submetidas sem 

muitas vezes delas se dar conta. Sob esse ponto de vista, a literatura que 

trata da liberdade foi valorizada por Skinner (1975/1971): “(...) A literatura da 

liberdade tem dado uma contribuição essencial para a eliminação de muitas 

práticas aversivas do governo, da religião, da educação, da vida familiar, e 

para a produção de bens.” (p. 29) 

No entanto, o autor destaca que não é desse modo que a sociedade 

tem entendido os benefícios da luta pela liberdade e da literatura sobre ela. 

No mais das vezes o que tem sido enfatizado é ou a ausência de controle, já 

que este é considerado sempre ruim e, por oposição, a liberdade sempre 

boa; ou o sentimento de ser livre, que é considerado inestimável; ou 

enfatizam as prerrogativas que o sujeito deve ter, enaltecendo o que é 

individual. Assim, “(...) as literaturas da liberdade e da dignidade têm 

cometido o erro de supor que elas estavam suprimindo o controle ao invés de 

corrigi-lo. (...)61“. Skinner completa o raciocínio de forma pessimista: “Isto 

pode ser uma mutação cultural letal. (...)” (Skinner, 1975/1971, p. 173) 

                                            

61 Skinner discute um exemplo que dá a medida da recusa visceral ao controle. Comentando 

sobre o filme ‘Um Estranho no Ninho’ o autor – Anthony Burgess – afirma em entrevista: 

“(...) O que minha parábola e de Kubrick (o diretor do filme) tentou destacar é que é 

preferível ter um mundo de violência empreendido com total consciência – violência 

escolhida como um ato de vontade – que um mundo condicionado para ser bom ou sem 

danos. (...)” (1978n/1972, p. 196). Como é possível, porém, considerar a violência 

consentida, e até escolhida, melhor do que viver num mundo bom? Imaginamos que tal 

‘escolha livre’ só possa ser feita por quem não passou pela experiência de viver num 

mundo violento. 
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Em outro momento, Skinner (1978f/1975) é tão enfático quanto em 

Beyond Freedom and Dignity, ao descrever o que estamos perdendo ao 

invés de tentar mudar as condições do controle, pregando o seu fim. Seria 

muito produtivo se mudássemos o controle  

(...) para criar um mundo no qual as pessoas realizarão, 

mais do que realizaram antes, na arte, música, literatura, 

ciência, tecnologia e, acima de tudo, no prazer da vida. Seria 

um mundo no qual as pessoas se sentiriam mais livres do 

que jamais se sentiram antes, porque elas não estariam sob 

controle aversivo. Construindo tal mundo, nós precisaríamos 

de toda a ajuda que a ciência do comportamento pudesse 

nos dar. A má interpretação do tema da luta pela liberdade e 

dignidade e a renúncia a todas as formas de controle, seria 

um erro trágico. (p. 79 e 80) 

Um produto inadequado desse esforço para terminar com o controle, 

segundo o autor, foi levar ao extremo a defesa do indivíduo e da liberdade, 

de modo que qualquer restrição fosse encarada como uma violação de 

direitos privados inabaláveis. Assim, pessoas não utilizam cintos de 

segurança, consomem sem critério recursos ambientais, tomam 

medicamentos sem orientação; os estudantes defendem aulas abertas, sem 

obrigação de freqüência ou realização de atividades, avaliações, 

considerando que é uma escolha pessoal conhecer ou não o mundo que nos 

cerca, entre outros exemplos. Tudo isto é feito em nome da liberdade 

pessoal. Todavia, enaltecer o homem e sua liberdade pessoal é, 

freqüentemente, uma ameaça tanto à cultura atual quanto às gerações 

futuras. É de forma contundente que Skinner (1975/1971) analisa o 

individualista e seu descompromisso com qualquer benefício que o 

ultrapasse.  

(...) O individualista não pode encontrar nenhum conforto ao 

refletir sobre qualquer contribuição que sobreviva a ele. 

Recusou-se a agir para o bem dos outros e, portanto, não é 

reforçado pelo fato de que outros a quem ajudou poderiam 

sobreviver a ele. Recusou-se a se preocupar com a 
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sobrevivência de sua cultura e não é reforçado pelo fato de 

que sua cultura sobreviverá a ele. Em defesa de sua própria 

liberdade e dignidade ele negou as contribuições do 

passado e deve, portanto, desistir de qualquer reivindicação 

sobre o futuro. (p. 201).  

Não há como negarmos que este pode ser o produto de uma 

sociedade que exacerba o valor individual. 

O debate sobre a importância da liberdade travado do modo que aqui 

estamos considerando como tradicional (o que exalta o homem interior 

autônomo) produz uma outra conseqüência que impede o homem de, 

plenamente, analisar seu ambiente para torná-lo o melhor possível para a 

sobrevivência das culturas. Pode parecer paradoxal, mas Skinner, também, 

tem uma preocupação em relação ao controle exercido por meio de 

reforçamento positivo, conforme o faz, por exemplo, em The technology of 

teaching. (1968).  

Se o sentimento de liberdade (ou da falta dela) pode ser considerado 

um guia confiável sob condições aversivas, não ocorre o mesmo quando se 

trata de controle por medidas não-aversivas. Um ambiente coercitivo é mais 

evidente e propicia atividades de contracontrole. Porém, no caso de controle 

por reforçamento positivo o problema, menos evidente, se configura quando 

o comportamento do controlador é o maior beneficiado, ainda que num 

primeiro momento isto não se evidencie, e o resultado final pode ser a 

exploração62. A dificuldade é que, nesses casos, muitas vezes o reforço 

positivo é imediato e a conseqüência punitiva é atrasada. Como dissemos 

anteriormente, quando nos ‘sentimos livres’, procuramos manter a situação 

                                            

62 Holland (1978a) no texto já clássico ¿Servirán los principos conductuales para los 

revolucionarios? oferece uma série de exemplos do uso do reforçamento positivo para 

benefício do controlador. Skinner (1976/1974) oferece um corriqueiro: o governo recolhe 

dinheiro sob a forma de loterias, a que os cidadãos voluntariamente se submetem, ao 

invés de ter que cobrar mais imposto (o que poderia gerar protestos). 
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que gerou esse sentimento, ainda que a longo prazo ela possa ser danosa. O 

sentimento de liberdade gerado a partir do reforçamento positivo não propicia 

comportamentos de fuga ou esquiva ou contra-ataque e, ainda, pode produzir 

homens desadaptados, conforme Guilhardi (2005):  

O controle positivo pode produzir seres humanos bastante 

desadaptados. O reforçamento contínuo leva a um 

desenvolvimento comportamental em que a pessoa tem 

baixa resistência à frustração, dando origem a adultos 

frustrados, sem iniciativa, dependentes e que, em geral, se 

tornam agressivos, quando as condições de vida se tornam 

adversas, em particular contra as pessoas que os 

reforçaram. (...) (p. 27 e 28) 

De modo sintético podemos dizer que o controle aversivo destrói as 

reais possibilidades da sobrevivência das pessoas e da cultura; e o controle 

por meio de reforçamento positivo pode mascarar benefícios unilaterais e 

controles aversivos atrasados, retira a possibilidade de estabelecer um 

equilíbrio por meio do exercício de contracontrole e, inclusive, pode produzir 

uma pessoa incapaz de agir em relação ao outro. Há saída para essa 

encruzilhada? Skinner não defendeu, em nenhum momento, a utilização de 

controles aversivos e assim não há proposição a fazer em relação a isto. Em 

relação ao controle por meio de reforçamento positivo, acreditamos que as 

questões se devam tanto ao desequilíbrio de benefícios entre as pessoas 

envolvidas numa determinada relação, quanto ao fato de que há controle 

aversivo atrasado. E, ainda, devemos considerar a descrição de Guilhardi 

(2005) sobre comportamentos que, ao lado do outros argumentos, são 

empecilhos para o desenvolvimento dos comportamentos éticos. Acreditamos 

que em capítulo posterior teremos mais elementos para debater este ponto, 

de suma importância. 

Só para adiantar um pouco as possibilidades, Skinner (1969, na p. 43) 

dá alguns exemplos de como é possível planejar determinadas comunidades 

de modo que as contingências que controlam o planejador não estejam em 
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conflito com as que ele utiliza no seu delineamento. Por exemplo, em tese, 

numa democracia, além de o poder ir se alternando, as contingências que 

são propostas para os governados deveriam ser as mesmas vividas pelos 

governantes.  

Skinner (1972/1948) em Walden Two ao questionar o papel dado à 

mulher (em 1948, diga-se de passagem!), afirma que a sociedade tenta não 

libertá-la, mas reconciliá-la com o ‘seu quinhão’. Apesar do discurso de 

igualdade entre o gênero masculino e feminino havia pouca independência 

econômica e mesmo cultural das mulheres; era (e é em muitos casos) 

considerado um privilégio e honra trabalhar na cozinha, arrumar casa, cuidar 

dos filhos e do marido. Mudar isto não é tarefa fácil, mesmo se houvesse 

uma real igualdade de condições econômicas e sociais. Afirma o autor num 

diálogo entre Burris e Frazier: 

Mas eu suspeito que você achará difícil convencer as 

mulheres das vantagens de uma vida comunitária – disse eu 

[Burris] 

Naturalmente! Aqueles que têm mais a ganhar são sempre 

os mais difíceis de convencer. Isso é verdade para o 

trabalhador explorado, também – e pela mesma razão. 

Ambos foram mantidos em seus lugares, não por forças 

externas, mas, muito mais sutilmente, por um sistema de 

crenças implantado dentro de suas peles. Algumas vezes, é 

tarefa sem esperança tentar sacudir as algemas de suas 

almas, mas pode ser feito. [Frazier] (...) (p. 147 e 148) 

Holland (1978b) propõe para o psicólogo, numa sociedade que teria 

como objetivo cidadãos com status iguais e com acesso a satisfações 

materiais e sem acúmulo maior de riquezas por parte de ninguém, o papel de 

valorizar o saber do grupo: 

(...) o êxito pessoal será apreciado quando contribuir para o 

êxito do grupo e não quando busque a ganância individual. 

O velho sistema reforçador da competência, acumulação de 
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riqueza e a ascensão no sistema elitista de poder, se verá 

substituído pelo altruísmo, orgulho do trabalho e da 

cooperação. Não se reforçará nenhum comportamento que 

leva a acentuar a separação das classes administrativa, 

intelectual e acadêmica. 

Para ter bom êxito haveremos de mudar os sistemas de 

reforçamento; esta revolução exige que se remodele o 

homem. (...) (p. 602) 

As propostas dos autores, que incluem planejar uma cultura com 

valores que aumentariam a chance de sua sobrevivência, são pertinentes e 

estão no cerne da discussão sobre Ética que Skinner faz. 

Dignidade 

Há mais literatura sobre a liberdade do que sobre a dignidade e uma 

possível explicação indica que fatores impeditivos do que se considera como 

liberdade pessoal são mais evidentes do que aqueles que constróem a 

dignidade. 

Como a proposta deste texto não é aprofundar a questão do conceito 

de dignidade para diferentes autores e sim pontuar diferenças com o 

behaviorismo radical, valer-nos-emos da discussão de Moreno Villa (2000). 

Para ele, em consonância e apoiando-se em alguns pensadores citados 

(Santo Agostinho, Santo Tomás, Kant, Hegel, por exemplo), a questão da 

dignidade tem relação direta com o comportamento moral. Dignidade deriva 

do latim dignitas e  

(...) Significa excelência, realce, decoro, gravidade. O 

dicionário da língua portuguesa [ênfases do autor] a 

define como ‘modo de proceder que infunde respeito’. Vale 

dizer, a língua assimila a dignidade humana à ação pessoal 

e ao comportamento práxico, assim como ao papel social 

que ocupa. (p. 206) 
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Ainda que a definição de Moreno Villa (2000) remeta ao 

comportamento social, ele defenderá que há uma dignidade a priori 

(chamada de digneidade, um neologismo), pilar básico da humanidade63. 

Mesmo considerando a inserção em um contexto, a dignidade requer uma 

vontade autônoma e uma liberdade de escolha. 

Para Skinner (1975/1971), “(...) Liberdade é um assunto promovido 

pelas conseqüências aversivas do comportamento, mas dignidade diz 

respeito a reforçamento positivo.(...)” (p. 41) e, assim, o autor explicita a 

distinção entre esses dois conceitos.  

Sobre liberdade e sua relação com o controle aversivo discutimos 

anteriormente. Qual a relação entre dignidade e reforçamento positivo?  

Reconhecemos a dignidade de alguém quando o aprovamos, 

elogiamos, aplaudimos, exaltamos e, desse modo talvez, aumentamos a 

probabilidade de que esta pessoa se comporte de forma semelhante no 

futuro.  

Skinner (1975/1971) descreveu um fator preponderante na atribuição 

desse valor pela comunidade: a maior ou menor visibilidade das causas do 

comportamento e, portanto, da consciência64 do controle exercido sobre ele.  

                                            

63 É tão forte a idéia de que todos os seres humanos tenham uma dignidade a priori 

(digneidade), que ela é sustentada pelo autor mesmo quando alguém realiza um ato 

considerado imoral, “(...) pois o próprio fato de realizar um ato imoral responsável [ênfase 

do autor], é expressão de que pode fazê-lo, pois está capacitado premoralmente para 

isso.” (Moreno Villa, 2000, p. 207) 

64 Para Skinner (1976/1974) estar consciente significa ser capaz de descrever o 

comportamento e as variáveis das quais é função. Pode-se dizer, em outras palavras, que 

alguém é consciente se sabe o que faz e porque o faz.  
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De forma curiosa (como Skinner qualifica, 1975/1971) mesmo que o 

comportamento de uma pessoa seja produtivo ou bom, não damos créditos a 

ela se houver uma causa muito evidente para o comportamento. De novo, o 

que está na base da atribuição de um valor positivo é a vontade que é livre. 

Lembra Skinner (1999e/1964) que, para a concepção tradicional, só será 

virtuoso [e então digno] o homem que não tiver sido condicionado a se 

comportar de um ou outro modo, sendo aquele “(...) que chegou a dadas 

formas de conduta virtuosa consultando seu próprio senso de eqüidade. (...)” 

(p. 52) 

Damos mais aplausos às ações das pessoas quanto menos há razões 

óbvias para tal (Skinner, 1975/1971, 1978f/1875); por exemplo, artistas que 

participam de circuitos não comerciais – pintor, ator, escritor, diretor de 

filmes. Damos mais aprovação a quem se comporta sem supervisão do que 

àquele que precisa ser lembrado de suas atividades ou de como fazê-las.  

A importância do receber elogio, ser admirado e considerado digno é 

tão evidente que agimos para ‘receber aprovação’, mesmo sem nos dar conta 

disto, com bastante freqüência: (a) ocultamos os controles para evitar perda 

de prestígio: o palestrante recorre ao texto escrito de forma disfarçada para 

parecer fluente; o apresentador de telejornal lê de forma não evidente um 

teleprompt para parecer que fala de cor; (b) resistimos quando alguém 

sugere que conseqüências aversivas presentes quando realizamos uma ação 

não eram importantes: o vestibular que prestamos não é muito difícil; a prova 

que vencemos não tinha competidores à altura; a montanha que vamos 

escalar não é muito alta; (c) tentamos ocultar a coação (fazer algo porque 

alguém ‘mandou’), indo além do exigido, mesmo que nos comportemos sob 

controle aversivo: se nos mandarem correr um quilômetro, corremos dois ou, 

como Sísifo, se é para ‘carregar pedra eternamente, que seja de modo feliz’; 

(d) reclamamos se alguém nos tira a oportunidade de receber aprovação por 

algum comportamento: o aluno que sabe, não gosta quando o professor (ou 

qualquer outro aluno na sua frente) se adianta ao dar uma resposta à 

determinada questão, porque destruímos seu elogio.  
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Estes exemplos deixam clara a condição paradoxal do que se entende 

por dignidade. Se na liberdade todo o nosso empenho é em nos livrarmos 

dos eventos aversivos e, assim, nos sentirmos livres, em relação à dignidade 

é fundamental a presença da coerção. Aliás, o que vimos apresentando é 

que quanto maior a presença do estímulo aversivo, maior a possibilidade de 

sermos admirados e considerados, por derivação, dignos. O reforçamento 

positivo dispensado quando nos livramos de uma situação aversiva, mantém 

o comportamento digno e mantém, em última análise, as condições de 

coerção. Aqui, também, acreditamos, o homem autônomo, com sua vontade 

livre é o conspícuo para uma explicação apoiada numa psicologia tradicional.  

Skinner (1975/1971 e 1973) esclarece esse ponto. O autor considera 

que se a dignidade é valorizada a partir desses mecanismos, a literatura que 

debate o tema está focada na preservação do louvor, do crédito dirigido a 

alguém e protesta contra a usurpação do valor pessoal. Para fazer isso, ela 

desabona toda tentativa de entender porque o homem age de determinada 

forma – que tenha qualquer explicação fora dele mesmo. Na defesa de suas 

prerrogativas, o homem produz um efeito colateral muito inadequado: ainda 

que não claramente, apóia, defende controles aversivos que permitirão ao 

indivíduo superá-los e, portanto, ser admirado. É comum nas escolas 

ouvirmos professores sugerindo que as tarefas devem ser cada vez mais 

árduas para que os bons alunos tenham chance de se destacar dos maus 

alunos; aliás, os bons alunos reclamam se toda a classe vai bem numa 

avaliação ou se o professor desenvolve atividades que todos conseguem 

responder. O professor que mantém a divisão clara entre bons e maus é, 

reciprocamente, valorizado pelos alunos e, muitas vezes, pela instituição 

como um todo. O controle aversivo é legitimado como base das relações 

porque, assim, poucos são admirados65 e, nesse caso, diferenciados do resto 

                                            

65 Admiramos alguém quando há um comportamento que ainda não conseguimos explicar. 

Quanto menos compreendemos mais admiramos. O livro dos recordes tem outra função 
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da comunidade. Assim, sendo o homem autônomo, mantemos a 

possibilidade de punir comportamentos inadequados e, também, mantemos 

seu contraponto: a possibilidade de dar-lhe aprovações individuais por se 

comportar bem. É instigante a análise que Skinner faz da defesa do homem 

livre e autônomo e sua relação com a manutenção de condições aversivas.  

A preservação da individualidade, na concepção tradicional, seria uma 

questão de justiça, conceito que tem relação com esse processo de 

construção da chamada dignidade humana. Freqüentemente se clama por 

justiça, pelo justo merecimento, por ser elogiado, quando se realiza algo de 

modo surpreendente (ou diferente dos outros); por outro lado, parece-nos 

uma questão de justiça quando propomos punir, implacavelmente, quem for 

culpado. Höffe (2004) apresentou o direito e a justiça como valores básicos 

para a instauração e manutenção de uma escola e/ou sociedade 

democráticas e que apoiariam a dignidade humana.  

Para Skinner (1975/1971), no entanto, “(...) A questão do merecimento 

ou da justiça é, de modo freqüente, simplesmente uma questão de bom uso. 

A questão é se os reforçadores estão sendo usados de modo sábio. (...)” (p. 

106). E, ainda, para intervir no mundo, permitindo que as pessoas ajam de 

forma moral e eqüitativa, “(...) um primeiro passo nessa direção é descartar a 

moralidade e a justiça como possessões pessoais.” (Skinner, 1976/1974, p. 

269). 

Enfim, estamos interessados na análise das contingências que devem 

estar presentes se desejarmos construir um mundo melhor e, desse modo, 

no uso criterioso de reforços e punições.  

De forma muito perspicaz, a nosso ver, Skinner (1975/1971) denuncia 

uma contradição por aqueles que fazem a defesa do homem autônomo, 

                                                                                                                             

que não a de incentivar a competição e levar as pessoas a superar (mesmo a custa de 

danos) limites e ser muito admirada por isso? 
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criteriosamente merecedor de reforços e punições por ser livre, duvidando da 

extensão da ciência para a compreensão do comportamento humano. Vamos 

ao autor: 

Ainda que as pessoas objetem quando uma análise 

científica vincule seus comportamentos a condições 

externas e, assim, os privem de obter elogios e da 

oportunidade de serem admirados, eles raramente objetam 

quando a mesma análise os absolve de censura. (Skinner, 

1975/1971, p. 71)  

Se precisarmos invocar as condições externas que agiram sobre o 

nosso comportamento para não perdermos a oportunidade de sermos 

admirados66, elogiados e considerados dignos, isto não parece se constituir 

num problema. Porém, não é possível acreditar que a interferência externa só 

aja quando pudermos ser beneficiados por recorrermos a ela.  

Skinner (1975/1971) nota que há muitas aproximações entre os 

conceitos de dignidade e liberdade, mas há aqui uma dissensão: a liberdade 

vai pressupor a liberação de controles aversivos para que cada um faça ‘o 

que quer fazer’; a dignidade ‘precisa’ do controle aversivo para que sua 

superação possa prover uma quantidade maior de reforçamento positivo a 

determinadas pessoas.  

Assim, a dificuldade em aceitar as explicações do behaviorismo radical 

no que tange à dignidade parece estar sedimentada no fato de que, ao 

evidenciar os controles (e defender um máximo de reforçamento positivo, 

com um mínimo de negativo) a que alguém está submetido, não há mais 

razão para admiração maior para uns do que para outros e, em última 

instância, não há espaço para o homem se considerar (ou ser considerado) 

digno.  

                                            

66 A admiração, para Skinner (1999e/1964), é uma prática social usada para complementar 

um controle defectivo. 
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Responsabilidade 

Skinner (1999e/1964) discute, ainda, um outro atributo humano que 

parece deixar de existir com a análise do comportamento: a responsabilidade 

pessoal. Na concepção tradicional de homem, existem direitos e deveres a 

serem seguidos e é responsável aquele que ‘faz o que deve ser feito’. Se 

assim não o fizer, o indivíduo deverá ser ‘responsabilizado’ por seus atos e 

sofrer as sanções determinadas pela comunidade a que pertence. Skinner 

(1999g/1972) dirá que o ‘senso de dever’ ou ‘sentimento de obrigação’ são 

fatos básicos derivados de reforçamento social. 

Para Skinner (1976/1974) “(...) Responsabilidade não é uma 

possessão pessoal, mas sim a propriedade de contingências (principalmente 

legais) às quais as pessoas estão expostas. (...)” (p. 220). Sidman 

(1995/1989) acrescentará “(...) A consciência das conseqüências é a 

essência da responsabilidade.” (p. 50) 

A responsabilidade, também, está relacionada ao controle por 

contingências coercitivas: consideramos a pessoa merecedora do que lhe 

acontece e, assim, ela se comporta de forma responsável no sentido de que 

pode ser punida de forma justa ou merecida. Os conceitos de 

responsabilidade e punição estão diretamente relacionados: quanto menor a 

responsabilidade, menor a punição; quanto mais consideramos alguém 

responsável, mais apresentamos punição.  

Skinner (1975/1971) lembra que a imputação de responsabilidade a 

alguém, apoiado no suposto de que há um ‘eu-inicador’, afasta a 

possibilidade de explicar a ocorrência de determinados comportamentos e, 

com isso, sempre acabamos procurando ‘culpados e vítimas’. Era (e ainda é 

em muitos casos) comum responsabilizar o fracasso escolar do aluno por sua 

desmotivação, a miséria das pessoas pela indolência dos pobres, a 

movimentação excessiva das crianças por serem irrequietas; a psicologia e 

pedagogia modernas mudaram o foco: os responsáveis são a escola e os 
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professores, o governo (sistemas falhos de incentivo para os mais pobres), 

os pais. Na verdade nenhum nem outro esgotam o problema e a questão a 

ser resolvida permanece: o que determina o comportamento de professores, 

governantes, pais, alunos, crianças, pobres?  

Quanto mais a ciência do comportamento avança, mais eventos que 

participam da modelagem do comportamento humano são descobertos. 

Quanto mais isto acontece, menos se pode atribuir ao homem a 

responsabilidade pelos seus atos. 

Como evidenciamos na discussão sobre liberdade, sem o controle 

aversivo, provavelmente, as pessoas ‘farão o que querem’ e, assim, não 

haverá conflito67 entre o ‘dever-fazer’ e o ‘querer-fazer’. Fazer alguma coisa 

porque se é responsável, sob contingências não aversivas, poderia ser 

traduzido por realizar algo por prazer (Guilhardi, 2002). Certamente algumas 

pessoas persistem mais do que outras diante de uma situação adversa, 

parecem mais seguras nas suas decisões, aprendem a tomar iniciativas para 

resolver problemas, são independentes, desenvolvem comportamentos 

reforçados pelo grupo a que pertencem e, assim, mostram-se, segundo 

conceitos tradicionais, livres, dignos e responsáveis. Numa análise 

comportamental, esses comportamentos estão relacionados ao 

desenvolvimento de autoconfiança, auto-estima, responsabilidade, conforme 

Guiilhardi (2002)  

Não há porque temer a proposta para o estudo do homem segundo a 

perspectiva da análise comportamental. Skinner não descaracteriza o 

humano, até porque toda sua proposta, apesar de propor leis gerais, não 

desconsidera a individualidade. Talvez possamos completar esse ponto 

retomando a compreensão de que há uma natureza humana sendo 

                                            

67 Estar em conflito em relação a agir de um ou outro modo ou entre diferentes sentimentos, 

via de regra, é conflito entre contingências de reforçamento. (Skinner, 1975/1971) 
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construída, cotidianamente, a partir dos três níveis de seleção por 

conseqüências, discutidos anteriormente. Skinner (1989c) é mais enfático ao 

afirmar que, em função das contingências de sobrevivência e de 

reforçamento o homem se torna (num processo permanente) um organismo, 

uma pessoa e um self (eu), sendo este último, talvez de forma estranha para 

seus críticos, produto de contingências sociais. 

Skinner (1999e/1964) finaliza seu texto “Man” reafirmando sua crença 

na ciência do comportamento, entendendo que ela proverá maiores 

benefícios (sem prejuízo) para a compreensão do homem e para o 

tratamento de problemas sociais sem, entretanto, descaracterizá-lo. Afinal, 

“(...) A ciência nos leva a ver o homem sob uma luz diferente, mas ele é, no 

entanto, o mesmo homem que vimos uma vez sob outra luz.” (p. 57) 
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V. O sistema ético do behaviorismo radical  

Alguns autores, com os quais concordamos, consideram que tanto 

Skinner faz uma proposta sobre Ética, quanto ela pode ser estudada, com 

muita propriedade, por uma ciência do comportamento. Segal (1987) 

considera que Skinner escreveu um ‘longo tratado sobre a moralidade’, ao 

discutir a condição humana em Walden Two (1948), Science and Human 

Behavior (1953) e Beyond Freedom and Dignity (1971). Dittrich (2004b) 

afirma que os behavioristas radicais não precisam recorrer a outras teorias 

para discutir Ética porque Skinner apresenta um sistema ético completo e de 

forma profunda. Para Zuriff (1987), o livro Beyond Freedom and Dignity, além 

de “(...) uma apaixonada análise do comportamento (...) [é] um memorável 

apelo para mudanças [ênfase do autor] no comportamento humano (...) [a 

fim de] adotar formas de ação para promover a sobrevivência da espécie 

humana.” (p. 310). 

Abib (2002), também, avalia que a proposta de Skinner sobre Ética é 

parte integrante de sua ciência do comportamento. O autor vai além: propõe 

que a ética skinneriana é original (por exemplo, afasta-se do naturalismo e do 

não–naturalismo68 e de outras classificações estabelecidas69).  

(...) A Filosofia Moral de Skinner é uma Ética 

comportamental. E é original. (...) A Ética comportamental do 

Behaviorismo Radical é uma interpretação do valor moral 

orientada pela disciplina básica com a qual essa Filosofia 

                                            

68 Segundo Vargas (1982), uma forma de se classificar teorias éticas poderia ser dividi-las 

em naturalistas ou não-naturalistas. As primeiras lidam com critérios observáveis para 

estabelecer o que é ‘bem’ e as segundas vão além dos fatos observáveis e agregam 

componentes não naturais (por exemplo, vontade de Deus...) 

69 Para uma discussão mais aprofundada, recorrer ao texto de Abib (2002) 
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erige seus discursos: a ciência do comportamento. (p. 135 e 

136) 

O estudo da ética para Skinner a torna original porque é com as 

diretrizes da ciência do comportamento que deve ser estudada; muito do que 

será apresentado como um bem para o behaviorismo radical poderia ser 

partilhado com outras propostas, mas claro que com as inflexões que a teoria 

discute70. Aliás, Vargas (1982), sobre esse ponto afirma que a maioria dos 

behavioristas radicais concordaria com os objetivos éticos comumente 

mantidos pela sociedade. O que está em discussão, freqüentemente, são os 

meios. 

Dizer que a Ética em Skinner é comportamental significa reconhecer 

que ela é, efetivamente, parte integrante de sua teoria sobre o 

comportamento. Esta compreensão fica evidente no trato de Skinner 

(1976/1974) sobre o comportamento moral. Afirma o autor: 

(...) se formos perguntados ‘A pessoa é moral porque se 

comporta moralmente, ou se comporta moralmente porque 

ela é moral?’, podemos responder ‘nenhuma das duas’. Ela 

se comporta moralmente e [ênfase do autor] nós a 

chamamos moral porque ela vive num tipo particular de 

ambiente. (p. 213) 

Podemos reconhecê-la, ainda, por Ética da Experimentação, como 

propõe Dittrich (2004a), ou Ética Experimental e Ética Comportamental tal 

qual propõem Horcones (2005a) (que cunham o termo Behaviorethics ou 

Conductetica). 

Glenn (2003), ao discutir sobre o behaviorismo radical e o fato deste 

ser filosofia de uma ciência ou uma ciência que reponde a questões 

                                            

70 Rottschaefer (1980) afirma que Skinner altera as regras que governam o uso do termo 

bem/bom, de modo a trazer um relato científico para aquilo que é humanamente 

valorizado.  
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filosóficas, apresentou três grandes ramos da filosofia: ontologia, 

epistemologia e ética. Comentou a autora que, de modo geral, todas as 

ciências formulam questões ontológicas (sobre o ser) ao discutir o seu objeto, 

algumas se questionam sobre a epistemologia (sobre o conhecer) quando 

debatem um modo de conhecer esse objeto e (quase) nenhuma trata de 

questões éticas de forma sistemática. Skinner usou sua ciência para 

trabalhar com questões de natureza ontológica e epistemológica, e com a 

ética não foi diferente.  

Discutir sobre Ética no interior de uma proposta de qualquer ciência 

não é muito comum, como assinalamos anteriormente, já que questões éticas 

passam pelo debate sobre: ‘o que é o bem, como defini-lo, como caracterizá-

lo’; ‘quais são os valores que determinada sociedade deve implementar’, 

‘qual o equilíbrio entre os interesses individuais e os interesses do grupo 

social a que pertencemos’, entre outros. Há uma tendência em separar o que 

é um fato, do julgamento que se faz sobre ele (valor). Assim, é legítimo o 

questionamento sobre haver ou não a possibilidade de existir uma Ética com 

referenciais científicos71 com guarida na análise experimental do 

comportamento. 

Uma das questões presentes na discussão sobre Ética e a 

possibilidade de sua interlocução com a ciência trata-se da relação fato e 

valor72. Há os que advogam que os fatos são do domínio da ciência, já que 

                                            

71 Skinner não está só ao considerar a ciência como fundamental numa proposição Ética. 

Sánchez Vásquez (2004/1968), filósofo já citado na introdução deste trabalho, e autor de 

um dos livros contemporâneos sobre Ética de maior repercussão no Brasil, propõe cinco 

critérios fundamentais, mutuamente relacionados, para a justificação de normas morais: 

social, prática, lógica, científica e dialética. A ciência, para o autor, é peça chave para a 

proposição e decisão de critérios éticos e o acréscimo da dialética apenas reforça a 

concepção de ciência de Sánchez Vásquez.  

72 Aprofundaremos esse debate em breve. 
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são objetivos e passíveis de serem conhecidos e debatidos por uma 

determinada comunidade. Os valores, via de regra fora da discussão da 

ciência, parecem se referir ao foro íntimo de cada pessoa, não sendo 

possível, nesse caso, a utilização de critérios de análise semelhantes aos 

fatos. 

Skinner escolheu outro caminho já em 1953 (ao escrever Science and 

Human Behavior), ao afirmar que, apesar de um fato e o modo como nos 

sentimos a respeito dele (seu valor) serem coisas diferentes e, por isso, 

passíveis de serem estudados em separado por várias ciências, ambos são 

fatos e pertinentes ao estudo da ciência e, especialmente, da análise do 

comportamento. Em 1971, Skinner vai além: 

Quando nós dizemos que um julgamento de valor é uma 

questão não de fato, mas como alguém se sente sobre o 

fato, nós estamos simplesmente distinguindo entre uma 

coisa e seu efeito reforçador. Coisas em si são estudadas 

pela física e biologia, usualmente, sem referência aos seus 

valores; mas os efeitos reforçadores das coisas são do 

domínio de uma ciência comportamental, a qual, 

relacionando-a com o reforçamento operante, é uma ciência 
dos valores [ênfase minha]. (Skinner, 1975/1971, p. 98 e 

99)  

Esta citação de Skinner é instigante e agrega, para a ciência 

comportamental, o qualificativo, polêmico, de ser uma ciência dos valores. 

Podemos considerar mais; o autor indica que o julgamento de valor73, 74 é 

feito e entendido de forma privilegiada pela análise do comportamento. 

                                            

73 Skinner (1999c/1956) afirma que “(...) Qualquer lista de valores é uma lista de reforçadores 

– condicionados ou de outro modo.” (p. 35) 

74 Para Skinner nem todos os fatos são valores (como quando, por exemplo, eu digo que 

tenho um carro, que a roupa é vermelha, etc.), mas todos os valores (que incluem o 

sentimento bom ou mau) são fatos. 
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Skinner (1971) afirma que questões de valor são sempre questões sobre o 

comportamento humano e os behavioristas radicais deveriam estar aptos a 

analisar as razões pelas quais as pessoas agem (ou não) de modo a 

promover o progresso, ou melhorar as condições de vida do homem, ou 

construir uma boa vida, entre outros. Rottschaefer (1980), também, 

reconhecerá que termos avaliativos (aqueles que estimam o valor de algo) 

são descritivos e, desse modo, podem ser considerados verdadeiros ou 

falsos, no abrigo de uma ciência do comportamento que trata, com 

pertinência, de problemas morais. 

Abib (2001), à luz de Skinner, apresenta a definição de valor a partir de 

duas características: os efeitos das conseqüências sobre o comportamento 

que as produziu e o sentimento que acompanha esse efeito. E acrescenta 

“(...) Como o efeito consiste no fortalecimento ou no enfraquecimento do 

comportamento, os sentimentos, grosso modo, [ênfase do autor] polarizam-

se, respectivamente, como positivos ou negativos”. (p. 108) 

É importante assinalar que a ética está inscrita no reino das relações 

entre as pessoas e Vargas (1975) afirma que a prática ética tem como 

objetivo controlar o mundo mais efetivamente, ao controlar o modo como nós 

o abordamos.  

Ética (...) lida com o controle do homem pelo homem. 

Descreve um conjunto de práticas que declaram como esse 

controle pode ser exercido. Sempre envolve uma 

comunidade que partilha essas práticas e cujos membros 

reforçam ou punem os outros com referência a elas. Há um 

número de tais comunidades éticas75 numa sociedade e a 

                                            

75 Comunidade ética e comunidade social não são sinônimas. Uma pessoa pode ser membro 

de um grupo particular e se posicionar contra a definição dos direitos e princípios 

mantidos pelo grupo. Comunidade ética significa pessoas que fazem as mesmas 

afirmações de direitos [rights-statements] e que estão sob as mesmas contingências 

quando as fazem. [Nota do autor] 
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pessoa pode pertencer a mais de uma delas. Essas 

comunidades não necessariamente competem umas com as 

outras. (p. 179) 

Acreditando, como dissemos anteriormente, que a natureza humana é 

construída por meio de uma história evolucionária da espécie e das relações 

que os homens guardam entre si, é no grupo, na ‘comunidade ética’ que o 

comportamento moral, um produto social, será aprendido, transformado, 

construído, refinado. A propósito, Skinner (1978g) acentua que “(...) O 

comportamento que chamamos de ético faz um grupo funcionar mais 

efetivamente. (...)” (p. 93). Devemos considerar que a comunidade verbal a 

que cada um pertence é significativa para ensinar tanto os comportamentos 

éticos quanto o sentimento que os acompanham os quais, em última 

instância, contribuem para fazer um julgamento de valor (e, desse modo, 

qualificando algo, alguém ou determinado comportamento como ‘bom’/’certo’ 

e ‘ruim’/’errado76‘).  

Desse modo, julgamentos de valor referem-se a contingências de 

reforçamento e poderão ser encontrados nas contingências sociais mantidas 

para fins de controle do grupo. “(...) As contingências sociais mais 

provavelmente suscitam assuntos éticos e morais. (Como notamos os termos 

se referem aos costumes de grupos). (...)” (Skinner, 1975/1971, p. 165). 

Dittrich (2004a) esclarece que, no caso do behaviorismo radical, não 

deveríamos utilizar o termo julgamento de valor já que não se trata, de fato, 

em emitir um parecer. O que ocorre é que os valores de uma pessoa ou de 

um grupo social são produtos de contingências. Assim, “(...) Valores, 

portanto, não são adotados, escolhidos, optados. Apenas possuímos certos 

                                            

76 Skinner (1975/1971) afirma que se atribui o qualificativo de bom/mau, lícito/ilícito, 

certo/errado ou pecador/devoto, a depender da agência de controle. No primeiro caso é o 

grupo administrando sanções éticas, no segundo agências governamentais, no terceiro 

agências educacionais e no último organizações religiosas. 



 80

valores (ou mais corretamente, praticamos [ênfase do autor] certos valores), 

como resultados de contingências filogenéticas e ontogenéticas.” (p. 226) 

A partir do exposto consideramos que há duas questões, apenas 

didaticamente separadas, a serem aprofundadas: (a) o efeito das 

conseqüências dos comportamentos; e (b) a consideração do sentimento 

como parte integrante da ética e estudado a partir dos referenciais do 

behaviorismo radical. 

Efeito das conseqüências sobre o comportamento  

Discutir o efeito das conseqüências sobre o comportamento, no 

contexto desta tese, remete à discussão da atribuição de valor às coisas. 

Sem esquecer que as coisas são reforçadoras antes de serem chamadas 

boas ou más, “Fazer um julgamento de valor denominando algo de bom ou 

ruim é classificá-lo em termos dos seus efeitos reforçadores (...)” (Skinner, 

1975/1971, p. 99).  

De um modo sintético um valor é uma classificação, expressa por meio 

de um juízo, atribuída por alguém em relação a algo. Dizemos que algo é 

bom ou mau, ou bom em algumas circunstâncias e ruim em outras. A 

implicação é que a atribuição de valor é essencialmente relacional.  

Wood (1979) define valores como “(...) eventos ou objetivos que 

modelam os nossos comportamentos e Skinner diz que há três importantes 

classes de tais valores. (...)” (p. 12). Partindo deste autor, Krohn-Bonem e 

Bonem (1980) explicitam que as declarações éticas analisam afirmações 

sobre contingências boas ou ruins e são governadas pela interação de três 

conjuntos de valores:  

(...) (1) valores individuais, que consistem em eventos ou 

resultados que são diretamente reforçadores (por exemplo, 

comida e água); (2) valores sociais que consistem em 

eventos ou resultados que são reforçadores para o grupo e, 
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desse modo, levam outros a mediar reforçamento para uma 

pessoa (por exemplo: [agir em] conformidade com regras); 

(3) valores culturais que refletem as contribuições para a 

sobrevivência da cultura, socialmente evoluindo por meio de 

um processo próximo ao da seleção natural (por exemplo, o 

comportamento científico). (...) (p. 60 e 61) 

Essas três classes de valores, sintetizadas pelos autores acima, 

permitem trazer para a discussão os bens pessoais, os bens dos outros e os 

bens da cultura que são partes constituintes da ética skinneriana. Skinner 

(1975/1971) afirma, 

Pessoas agem para melhorar o mundo e para progredir em 

direção a uma vida melhor por boas razões; entre essas 

razões estão certas conseqüências dos seus 

comportamentos, e entre essas conseqüências estão as 

coisas que as pessoas valorizam e denominam boas. (p. 97 

e 98) 

Bens éticos são, então, conseqüências do comportamento. Desse 

modo, considerarmos algo como bom (ou como um ‘bem’) é um fato; bens 

são, nas palavras de Skinner, reforçadores77 positivos (Skinner, 1971, 

1975/1971, 1978d/1972) e reforçam por causa das contingências de 

sobrevivência sob as quais a espécie evoluiu e pelas contingências de 

reforçamento presentes no ambiente social de cada um de nós. Podemos 

dizer, então, que “(...) uma fonte muito mais eficaz de valores é encontrada 

nas contingências ambientais. (...)” (Skinner, 1978d/1972, p. 52) e, desse 

modo, o que os membros de um determinado grupo consideram como 

reforçador tem relação direta e estreita com a dotação genética e as 

contingências ambientais (naturais e sociais) a que eles foram expostos 

(Skinner, 1975/1971). Tal como para qualquer comportamento humano, a 

                                            

77 É importante lembrar que o efeito de um reforçador nem sempre pode ser atribuído ao seu 

valor de sobrevivência. Drogas são exemplos disto. 
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atribuição de valor também deve ser considerada como produto das 

contingências seletivas que atuam no nível filogenético, ontogenético e 

cultural; no final das contas, todo comportamento é produto de uma história. 

Afirmamos que algo é considerado como bom ou como um bem a 

partir das contingências de reforçamento positivas que estão atuando. É 

possível, claro, atribuir o conceito de mau ou ruim, sendo que, nesse caso, 

estão operando contingências coercitivas; assim, na atribuição de um valor 

estão envolvidos reforçadores positivos, aprendidos ou não e, também, 

condições aversivas (Malott e Suarez, 2005/2004)78.  

A atribuição do qualificativo ‘bem/bom’ ou ‘mal/ruim’ às coisas79 ou 

pessoas não pressupõe a existência de alguma propriedade física comum 

inerente a elas; deve, como já dissemos, ser entendida como relacional. 

Skinner (1975/1971) apresenta a questão dessa forma: 

Coisas boas são reforçadores positivos. A comida que tem 

bom gosto nos reforça quando a provamos. Coisas que nos 

fazem sentir bem nos reforçam quando as sentimos. Coisas 

bonitas nos reforçam quando a olhamos. Quando dizemos 

coloquialmente que nós ‘estamos aí’ para determinadas 

coisas, identificamos um tipo de comportamento 

freqüentemente reforçado por elas. (As coisas que 

denominamos ruins também não têm propriedades comuns. 

                                            

78 Richard W. Malott escreveu o livro Elementary Principles of Behavior no início da década 

de 70. Em 2004 ele publicou com Elizabeth A. Trojan Suarez a 5ª edição revista e 

ampliada e alterou o nome para Principles of Behavior. O capítulo a que faremos 

referência aqui é o 26 – Moral and Legal Control e está a disposição no site do primeiro 

autor: http:\\ www.dick-malott.com/bookarticles/pbe5/  

79 Skinner (1987b/1986) afirma que as coisas nos reforçam e são sentidas como boas (e 

não são boas em si) por conta do que ocorreu na evolução das espécies. Esta afirmação 

tem várias implicações que serão assinaladas em breve, mas ajudam a corroborar a idéia 

de que o valor não está nas coisas e sim na relação entre estas e as pessoas. 
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Elas são todas reforçadores negativos e somos reforçados 

quando fugimos delas ou as evitamos.) (p. 98) 

Considerar que o valor pode ser encontrado, então, como produto de 

contingências seletivas, sem propriedades próprias e prévias80, levou Dittrich 

(2004b), de modo adequado, a afirmar que: “(...) Negamo-nos a reificar os 

valores, a tratá-los qual fossem idéias platônicas. Valores pertencem à esfera 

da práxis, e somente nela encontram seu significado. (...)” (p. 22) O autor 

explicita uma idéia muito presente em Skinner, a de que os valores são 

transitórios, flexíveis, em constante experimentação e, assim, é na práxis 

(considerando a união entre teoria e prática) que eles são delineados e 

ganham seus limites e possibilidades. Levarmos esta concepção às últimas 

conseqüências, permite-nos afirmar, com Skinner (1975/1971), que não há 

um conjunto de valores absolutos que suportem a afirmação de que algo é 

moralmente errado [ou certo]; o que ocorre é que as coisas têm 

conseqüências aversivas [ou positivas]. 

No início da discussão sobre ética dissemos que uma das grandes 

preocupações de Skinner é com os problemas que assolam o mundo 

(superpopulação, devastação dos recursos naturais, poluição do meio ...) e o 

quanto o homem tem tido pouca capacidade de superá-los. Uma inquietação, 

ainda, diz respeito às dificuldades relativas ao ser humano e à sua inserção 

no mundo físico e social, o qual apesar de muitas vezes ter suas 

necessidades básicas satisfeitas, não gosta do que faz, não está feliz e não 

age para resolver questões prementes de sobrevivência, com qualidade, da 

espécie humana “(...) O mundo no qual vivemos é, em grande parte, uma 

                                            

80 O fato de não ter nenhum valor absoluto prévio afasta Skinner dos autores que escrevem 

sobre Ética e são deontológicos, como Kant. Lourenço (1995), ao comparar o ponto de 

vista do behaviorismo radical com o de Kohlberg afirma ser esse um dos pontos frágeis 

da Ética skinneriana, que a tornaria tão relativista que poderia, por exemplo, aceitar que a 

cultura nazista persistisse. É claro que não é este o entendimento do behaviorismo radical 

e esperamos deixar claro os argumentos contra isso no decorrer da tese. 
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criação das pessoas – principalmente no ocidente, mas, num sentido 

importante, não é bem feito.” (Skinner, 1987b/1986, p. 18).  

Uma parte das dificuldades em tornar o mundo e a vida das pessoas 

melhor tem relação com o efeito das conseqüências sobre o comportamento. 

Referindo-se ao reforçamento, Skinner (1987b/1986) salienta a ocorrência de 

dois efeitos: o de ser agradável e o de ser fortalecedor. Ainda que agradável 

seja, às vezes, usado como sinônimo de reforçador, na verdade ele se refere 

a apenas uma parte do efeito das conseqüências sobre o comportamento. 

Diz o autor: 

 (...) farei uma distinção entre os efeitos de ser agradável 

[pleasing] e ser fortalecedor [strenghtening]. Eles ocorrem 

em momentos diferentes e são sentidos como coisas 

diferentes. Quando sentimos prazer não estamos, 

necessariamente, sentindo uma maior inclinação a nos 

comportarmos do mesmo modo. (De fato, quando 

chamamos um reforçador de satisfatório, ao invés de 

agradável, como fez Thorndike, sugerimos que ele reduz a 

probabilidade de agir da mesma maneira, porque satisfatório 

é etimologicamente próximo a saciador). Quando repetimos 

o comportamento que foi reforçado, por outro lado, não 

sentimos o [mesmo] efeito agradável que sentimos na 

ocasião em que a resposta foi reforçada. (...) (p. 17) 

As palavras de Skinner explicitam que há dois efeitos diferentes das 

conseqüências sobre o comportamento humano e que podem não concorrer 

para um mesmo comportamento futuro. A distinção precisa ser feita porque 

certas práticas – que erodiram algumas das relações, entre o comportamento 

e o ambiente e prevaleceram quando o comportamento operante emergiu –, 

podem estar na base de certos problemas atuais que atingem o ser humano. 

Como o sentimento ocorre no momento em que o comportamento é 

executado, mas não o fortalecimento do comportamento, as práticas culturais 

evoluíram por causa do efeito agradável do reforçamento, em primeira 

instância, e isto fez com que o efeito fortalecedor das conseqüências do 
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comportamento se perdesse e, num processo, as pessoas passaram a 

perder sua “(...) inclinação para agir.” (Skinner, 1987a/1986, p. 25). Um 

exemplo disto é que, por causa do seu efeito agradável; comportamentos que 

são muito simplificados podem ter sido fortalecidos; uma vez que o homem 

foi se construindo a partir de sua ação, dificultar a variabilidade e 

complexidade do comportamento pode ter conseqüências danosas para o ser 

humano e sua cultura. 

Vários tipos de práticas culturais, abundantes no Ocidente, 

favoreceram o distanciamento do indivíduo das contingências reforçadoras 

diretas, tais como: práticas que alienam o trabalhador em relação ao seu 

trabalho; práticas que evitam o lado aversivo do trabalho (fazendo coisas 

‘mais leves’) e interferem, também, no seu efeito reforçador (fazendo coisas 

mais repetitivas, menos criativas); práticas que ensinam apenas a seguir 

regras, entre outras. Tais práticas enfraquecem o comportamento ao mudar 

“(...) a relação temporal entre o comportamento e suas conseqüências, 

especialmente através do uso de reforçadores condicionados e 

generalizados. (...)” (Skinner, 1987a/1986, p. 27) 

Skinner discutiu em vários textos (1969, 1999g/1972, 1978c/1976, 

1978e/1976, 1978g, 1987a/1986) uma prática cultural bastante danosa e 

aplicada/proposta de forma persistente: suprir as necessidades das pessoas, 

sem relação com o que elas estejam fazendo (ou reforçar comportamentos 

que não favorecem, de forma alguma, os indivíduos e nem promovem a 

sobrevivência da cultura ou da espécie). Discutiremos os efeitos dessas 

práticas ao tratarmos do ‘bem para os outros’.  
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Sentimentos são fatos 

Uma das razões que nos fazem atribuir o qualificativo ‘bom’ ou ‘ruim’ a 

algo ou pessoa é, em parte, condições do nosso próprio corpo81. Como 

afirma Skinner (1975/1971):  

(...) O que atribuímos a um objeto ao qualificá-lo de 

vermelho, áspero ou doce é, em parte, condições do nosso 

próprio corpo, resultantes (nesses exemplos) de estimulação 

recente. Condições do corpo [sentimentos, por exemplo] são 

muito mais importantes, e por diferentes razões, quando 

denominamos algo bom. (p. 98) 

Talvez pudéssemos esclarecer essa afirmação considerando que o 

comportamento de alguém está submetido a uma rede de determinações 

(conforme já discutimos anteriormente) e as condições de nosso corpo fazem 

parte delas. Os exemplos de Skinner consideram que as sensações corporais 

dependem, em parte, das condições em que nos encontramos: por exemplo, 

alguma comida pode parecer mais amarga ou doce a depender do que 

ingerimos antes, aspecto que faz parte da história do organismo.  

De fato, os efeitos reforçadores (ou não) de uma determinada resposta 

modificam o homem como um todo, incluindo seus sentimentos. A questão é 

que os sentimentos têm uma relevância grande para cada um de nós porque 

eles estão relacionados de forma imediata ao comportamento, já que eles 

                                            

81 Para Skinner (por exemplo, 1976/1974) estimulações que surgem dentro do nosso corpo 

têm um papel importante para o comportamento. Da mesma forma que podemos ter 

consciência (clareza dos estímulos que nos controlam) do mundo externo, podemos ter 

consciência do que ocorre dentro do nosso corpo, muito embora Skinner coloque em 

discussão o que/o quanto é possível conhecer dos eventos que ocorrem ‘sob a pele’ de 

um indivíduo. Skinner (1975/1971) afirma: “(...) A consciência é um produto social. Ela 

não somente não [ênfase do autor] é o campo especial do homem autônomo, mas está 

fora do alcance do homem solitário.” (p. 183). Para um maior aprofundamento deste 

assunto, recorrer a Tourinho (1988). 



 87

são produtos colaterais de mesmas causas. Skinner (1978f/1975) é claro: 

“(...) eles [os sentimentos] são quentes [warm], salientes e exigentes, onde os 

fatos sobre o ambiente são facilmente negligenciados. (...)” (p. 71). Completa 

o autor:  

(...) nossos sentimentos, ‘idéias’, ‘intenções sentidas’, etc., 

freqüentemente se superpõem ao comportamento com os 

quais parecem relacionados e usualmente ocorrem no exato 

lugar que seria ocupado por uma causa (pelo princípio post 

hoc, ergo propter hoc82). (Skinner, 1978d/1972, p. 51) 

Resumindo, dizemos que algo pode ter seu efeito reforçador – e ser 

considerado como bom (positivamente reforçador) ou ruim (negativamente 

reforçador) – por conta das contingências de sobrevivência sob as quais a 

espécie evoluiu. Pode, também, ter seu efeito reforçador estabelecido por 

contingências sociais, isto é, pode ser advindo de outras pessoas. Essas 

contingências qualificam (dão qualidade) os reforçadores primários positivos 

ou negativos (água, comida, sexo, abrigo, eliminação de predadores) e 

reforçadores condicionados positivos ou negativos (aprovação, elogio, 

prestígio, dinheiro, censura, ameaça). Inclusive, no que tange à moral, 

participam uma grande variedade de reforçadores, e, ativamente, os 

reforçadores verbais generalizados (bom, mau, certo, errado...). 

Na discussão sobre os tipos de seleção que produzem o ser humano, 

Skinner faz uma distinção entre termos usados para referir-se ao homem: 

organismo, pessoa ou self (eu). Isto importa para a análise de agora, já que 

para o autor há nuanças significativas entre pessoa e self. A pessoa é 

construída pelas contingências de reforçamento e diferentes contingências 

podem levar a diferentes pessoas (ainda que dentro da mesma pele). A 

pessoa, com seu repertório comportamental, pode ser observada por outros 

                                            

82 Post hoc, ergo propter hoc significa ‘logo por causa disto’. O que Skinner quer dizer é que 

normalmente se considera, de modo inadequado, como causa um antecedente próximo. 
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seres. O self foi possível a partir da evolução da cultura, já que à medida que 

a comunidade verbal constrói o mundo social, vai plasmando a subjetividade 

do homem; o self, como um conjunto de estados internos que acompanham o 

comportamento, como os sentimentos, pode ser observado pelo sujeito (por 

meio da introspecção). “(...) O self é o que a pessoa sente [ênfase do autor] 

como tal.” (Skinner, 1989c, p. 28) 

Na contramão da proposta cartesiana dualista para mente e corpo, 

Skinner propõe que os eventos privados, dos quais os sentimentos fazem 

parte, não têm uma natureza diferente de qualquer evento público. Não há 

separação mente–corpo quer em termos de origem, quer de funcionamento 

ou de natureza. A maioria dos eventos privados faz parte do mundo físico e 

parte deles é entendida como comportamentos, submetidos às contingências 

de reforçamento tanto quanto qualquer outro comportamento público. Na 

questão da moral Skinner aproxima-se de Hume (1711-1776) pela proposta 

de inclusão dos sentimentos como integrantes e, mesmo, determinantes 

desta. Vargas (1982) explicita: 

(...) Skinner não nega que nós chamamos de coisas boas o 

que sentimos como boas, mas nega que o sentimento é 

responsável pela coisa chamada boa. Isto não é distante da 

posição de Hume de que sentimentos não são causas de 

nossos valores, mas que nossos valores podem ser 

nomeados depois dos nossos sentimentos. (p. 13) 

O que diferencia um sentimento de qualquer evento público? Skinner 

afirmou que sentimos coisas tanto dentro do corpo quanto na sua superfície. 

Sentimo-nos tristes ou felizes; sentimos um tapa no rosto, um vento gelado... 

É evidente que sentir o que ocorre dentro do corpo é diferente de sentir o que 

ocorre fora do corpo. A diferença mais importante é que sendo um público e 

outro privado, o modo como aprendemos a senti-los é, claramente, diferente.  

Moroz e outros (2002) resumem o modo como Skinner discute essa 

questão. 



 89

Para Skinner, o mundo privado do sujeito constrói-se 

socialmente; aquilo que da privacidade é conhecido depende 

de (ou está relacionado ao) quanto e como a sociedade lhe 

ensinou a relatar, aprendendo a interpretar [ênfase dos 

autores] o que lhe acontece encobertamente. Logo, este 

mundo privado não é tão simples de se conhecer nem o 

único sobre o qual poder-se-ia ter certezas, tal como 

defendia Descartes, isto porque ensinar a relatar eventos 

privados é ensinar a relatar algo a que a sociedade não tem 

acesso direto. (p. 6) 

A implicação de ‘ensinar a sentir’ é que a comunidade verbal tem 

dificuldade em dispor contingências para ensinar sentimentos, dificuldade 

ainda maior quando se trata de ensinar refinamentos de sentimentos que 

suporiam contingências sutis para seu ensino. Como afirma Skinner 

(1976/1974) “Termos que descrevem eventos privados são necessariamente 

inexatos. (...)” (p. 192). A linguagem com que falamos de sentimentos é, via 

de regra, metafórica e imprecisa e os termos que usamos são ‘emprestados’ 

de situações que ocorrem publicamente (isto é, fora da pessoa). Por 

exemplo: tristeza aguda, estômago embrulhado, ou ‘pode vir quente que eu 

estou fervendo’.  

Há, pelo menos, mais duas dificuldades: uma primeira é que “(...) Nem 

todas as contingências podem ser substituídas por regras e alguns 

comportamentos modelados pelas contingências estão além do alcance das 

descrições verbais. (...)” (Skinner, 1976/1974, p. 192); se tal dificuldade está 

presente em relação a alguns comportamentos, mesmo quando publicamente 

observados, ela se torna maior quando há eventos que ocorrem de forma 

encoberta. Uma segunda dificuldade é o fato de que o mais preciso relato do 

sentimento não corresponde ao que é sentido83. Nenhum desses obstáculos 

                                            

83 Sem considerar aqui, algo plenamente possível, que podemos ‘estar sentido medo’ e dizer 

que estamos felizes.  



 90

impede, porém, de considerarmos os sentimentos como um fato humano, 

presente, especialmente, quando se trata da discussão de moral. 

Os relatos dos sentimentos – e o próprio sentimento – estão 

diretamente relacionados tanto com a história de reforço e punição de uma 

pessoa quanto com o modo como a comunidade em que ela está inserida 

ensinou-a a fazê-lo. Exemplifica Baum (1999): 

A língua portuguesa tem um rico vocabulário para falar dos 

sentimentos que acompanham as situações em que reforço 

e punição ocorreram no passado. Em uma situação na qual 

o reforço positivo é provável, relatamos estar felizes, 

orgulhosos, confiantes, ansiosos, extasiados. Se estivermos 

nos referindo a uma história de reforço negativo, é provável 

que relatemos alívio. O cancelamento de um reforçador – 

punição negativa – resulta em relatos de decepção ou 

frustração. Situações nas quais ocorreu punição positiva no 

passado dão origem a relatos de medo, ansiedade, pavor, 

vergonha e culpa. (p. 105) 

Skinner (1975/1971) considera que algumas palavras parecem 

descrever sentimentos, mas na verdade expressam contingências de reforço. 

Por exemplo, considerar algo agradável é considerá-lo um objeto de reforço; 

“(...) gratificar é reforçar e gratidão refere-se a reforçamento recíproco (...).” 

(p. 102) 

Ao falarmos em julgamento de valor, fazemos referência ao 

reforçamento positivo e aos sentimentos concorrentes – por exemplo, 

confiança, orgulho, felicidade –, como sendo algo bom e a algum tipo de 

coerção e os sentimentos que a acompanham – decepção, frustração, medo, 

etc. –, como sendo o que é ruim. Os sentimentos, incidentalmente, se 

alterarão a partir de mudanças, mais ou menos planejadas, no 

comportamento. Algo será considerado bom ou ruim a partir dos efeitos das 

conseqüências tanto na mudança de probabilidade do comportamento quanto 

dos sentimentos que a acompanham.  
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Os relatos dos sentimentos podem indicar, de alguma forma, a 

probabilidade de ação de determinada pessoa84, tanto quanto as 

contingências (reforçadoras ou punitivas) a que alguém foi submetido. 

Skinner (1989e/1988) é claro: 

(...) Uma pessoa está bem consigo mesma quando sente um 

corpo que tem sido reforçado positivamente. Reforçadores 

positivos dão prazer. (...) O que é sentido desse modo é 

aparentemente uma forte probabilidade de ação e o estar 

livre de estímulos aversivos. (...) Dizemos que estamos 

aproveitando a vida ou que a vida é boa. (p. 83) 

Se concordarmos que o sentimento indica, ainda que de modo 

aparente, uma probabilidade de ação, não é de estranhar que Abib (2002) 

relacione – como também fez Vargas (1982) – a ética de Skinner à de 

Hume85, incluindo a similaridade entre os dois autores no que tange a uma 

‘ética de sentimentos’. Educar para relatar sentimentos, para sentir de forma 

cada vez mais refinada, para que estados corporais agradáveis estejam 

relacionados com o bem para si (este quase intrínseco), dos outros e da 

cultura poderá ser tarefa essencial para que o valor primário de Skinner se 

concretize. 

Inserido no debate sobre sentimentos, um último ponto deve ser 

tratado, antes de discutirmos propriamente quais são os bens que integram o 

sistema ético do behaviorismo radical: a relação entre fato e valor.  

                                            

84 Como a afirmação é polêmica, destacamos que Skinner (1975/1971) afirma: “(...) O que 

ele [jovem] nos fala sobre seus sentimentos, nos permite fazer algumas suposições 

fundamentadas sobre o que está errado com as contingências, mas nós precisamos ir 

diretamente para as contingências se quisermos estar certos e são as contingências 
que devem ser mudadas se seu comportamento deve ser mudado [ênfase do autor].” 

(p. 140) 

85 David Hume foi um filósofo escocês que nasceu em 1711 e faleceu em 1776. 
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Relação fato e valor  

Skinner (1975/1971, 1971) e Wood (1979), entre outros autores do 

behaviorismo radical, expõem que o debate entre fato e valor (normalmente 

posto como contraposições) não tem abrigo nas discussões do behaviorismo 

radical. A discussão moral traz a questão dos sentimentos e sentimentos são 

fatos e tanto o fato quanto seu valor – como nos sentimos sobre ele – devem 

ser entendidos como fazendo parte das mesmas contingências de reforço. 

Isto foi o que vimos discutindo anteriormente. 

Vargas (1982) comenta que a partir de David Hume, com seu livro 

Treatise of Human Nature (1739–1740) na seção que trata da Moral (Of 

Morals), houve a canonização de um princípio que pode ser sintetizado como 

‘Nenhum deve a partir de um é’ (No ought from an is). Como dissemos 

anteriormente, para os críticos, se se derivasse o dever (prescritivo, tratando 

de valores) de um fato (descritivo, tratando-se do que é), estar-se-ia 

incorrendo em uma falácia naturalista. Hume, segundo Vargas (1982), é 

considerado um filósofo não-naturalista no que tange à sua ética, porque 

coloca os valores éticos nos sentimentos que as pessoas têm a respeito das 

coisas. Ora, esta proposição não está distante da de Skinner e Vargas (1982) 

assinala isto: 

Ele [Hume] disse que as afirmações de ‘dever’ não são 

dedutíveis das afirmações do que ‘é’. O caso é que, 

indubitavelmente, estamos lidando com duas classes de 

controles e não com uma relação lógica entre afirmações. 

Para Hume, valor é, simplesmente, outra classe de fatos – 

uma conclusão com a qual qualquer behaviorista radical 

estaria confortável. (p. 16) 

É possível estar confortável com essa conclusão porque para Skinner 

(1975/1971), como já dissemos, um fato é diferente do que se sente a 

respeito dele, mas também é um fato.  
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A questão que se coloca é em relação ao poder-fazer e dever-fazer, os 

quais, para uma análise comportamental, estão submetidos a contingências 

de reforçamento que especificam ações que, se executadas, serão 

reforçadas86. Não é necessário, mais uma vez, recorrer a qualquer explicação 

que se refira a propósito ou intenção ou senso de dever, de lealdade, de 

responsabilidade; trata-se, sim, de arranjar contingências sociais efetivas. 

Skinner (1972/1948) ilustra esse ponto, afirmando que em última instância 

não se força ninguém a nada; trata-se da utilização de uma engenharia 

comportamental adequada. Não é tarefa fácil, mas é possível ir refinando a 

análise do comportamento (como um ciência em permanente 

desenvolvimento) para esclarecer sob controle do que nos comportamos.  

O dever–fazer, tão caro a qualquer discussão Ética, como pontuamos 

anteriormente, também está submetido a contingências sociais, que deveriam 

ser fortes o suficiente para impedir que fosse possível adotar uma norma 

oposta à vigente. Como afirma Skinner (1975/1971): “Uma norma ou lei inclui 

uma declaração de contingências predominantes, naturais ou sociais. (...)” (p. 

109) e, sendo necessário, contingências adicionais são agregadas às 

contingências naturais para apoiar a observância da lei, quando esta é 

menos efetiva. O autor apresenta um exemplo para esta circunstância: 

operários de construção civil devem usar um capacete protetor para se 

prevenir de objetos que caem; como as contingências naturais não são muito 

efetivas para que isto se dê, agrega-se uma conseqüência que não está 

diretamente relacionada com a contingência natural; por exemplo, o 

empregado deve usar o capacete ou será despedido.  

                                            

86 Discutiremos apenas os casos em que contingências sociais estão envolvidas, uma vez 

que nestas estão envolvidos julgamentos de valor. Por exemplo, se indicamos a alguém 

um caminho que alguém deve seguir para chegar a algum lugar não é um julgamento 

moral. 
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O mesmo processo pode se dar para normas que envolvem 

contingências sociais; se o efeito natural de um determinado comportamento 

é tão remoto para afetar o sujeito, agregam-se contingências adicionais a fim 

de manter o comportamento. ‘Falar a verdade’, nos diz Skinner (1975/1971), 

pode necessitar de outras contingências para se manter e, assim, chamamos 

isto de ‘uma coisa boa ou a coisa certa a fazer’ e a mentira de ruim e errada, 

como suporte para que o comportamento de ‘dizer a verdade’ se mantenha.  

Talvez, um dos problemas éticos pelos quais passa a sociedade esteja 

implicado nesta discussão. Se uma determinada norma e o seu oposto são 

mantidos, numa determinada sociedade, por contingências de reforçamento 

poderosas (atuando de forma alternada ou não), o que é ‘bom’, ‘mau’, ‘certo’, 

‘errado’ varia num amplo espectro.  

Não estamos, com isto, defendendo a imutabilidade dos valores de 

uma determinada sociedade (também Skinner, 1999c/1956, defende a 

transitoriedade dos valores). Estamos pontuando que se não houver 

contingências de reforçamento ‘em competição’, não há uma relação 

conflitante entre o fazer e o dever–fazer. Estas são condições ideais, mas 

necessárias para que não ocorra a dicotomia poder versus dever. Abib (2002) 

é claro: 

(...) Uma norma social governa um curso de ação com 

possibilidades mínimas de ser violada se estiver apoiada em 

efetivas contingências sociais; caso contrário tende a ser 

substituída por sua oposta. (...) sentenças normativas 

[relacionadas ao dever e à obrigação] podem ser vertidas 

em sentenças descritivas [relacionadas ao que é e sem 

noção de obrigação](...) Skinner só aceita essa tradução se 

as contingências sociais não permitirem de forma alguma o 

surgimento de normas contrárias às que estão em vigor. (...) 

(p. 127) 

Como produzir contingências sociais que não permitam, de forma 

alguma, o surgimento de normas contrárias às que estão em vigor, 
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exeqüíveis no nosso mundo? Esse é um grande desafio e uma ciência do 

comportamento poderia contribuir para o debate87.  

Um efeito, a destacar do que já discutimos é o de que, sob 

contingências de reforçamento positivo, o homem se sente livre e pode 

‘querer fazer o que deve ser feito’. Skinner (1999a/1955-56) comenta, 

novamente, este aspecto:  

Distinguimos entre as coisas que temos que fazer para 

evitar a punição e aquelas que queremos fazer pelas suas 

conseqüências reforçadoras. Numa cultura que não recorre 

à punição não deveríamos nunca ‘ter’ que fazer algo, exceto 

com relação às contingências punitivas advindas 

diretamente do ambiente físico [ênfases do autor]. (...) (p. 

14) 

Bens do sistema ético 

Em diversos momentos anunciamos os bens que fazem parte do 

sistema ético do behaviorismo radical: bens para si, bens dos outros e bens 

da cultura. Como dissemos anteriormente, Wood (1979) comenta que esses 

valores estão na base de uma análise de ética social e, ao conceituar valores 

como reforçadores, Skinner indica o papel funcional de cada uma das 

categorias de bens na determinação do comportamento. Com Wood (1979), 

pudemos resumir as três classes gerais de valores: há os eventos que 

reforçam diretamente o indivíduo [bens para si]; há aqueles que são produtos 

sociais importantes para os outros do grupo e que podem ser mais ou menos 

                                            

87 Skinner (1972/1948) descreve, no planejamento de uma cultura, um modo para que regras 

não entrassem em conflito com a realidade e contingências que apoiassem sua consecução, 

em uma comunidade ‘fechada’ (Walden II). Mattaini (1991) propõe que poderíamos tentar 

aproximações sucessivas do que foi descrito se utilizássemos a tecnologia apresentada em 

Walden Two. 
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opostos aos dos indivíduos [bens para os outros]; e há os que contribuem 

para a sobrevivência da cultura, como por exemplo, os resultados do trabalho 

dos cientistas [bens da cultura]. Ao apresentar este último nível, Skinner 

aprofunda a perspectiva dos bens anteriores já que bens da cultura referem-

se aos bens dos outros no/do futuro. 

Skinner (1984a/1981), ao discutir o modelo de seleção por 

conseqüências, inclui a definição de bens e valores e sua relação com os 

diferentes níveis seletivos. Ainda que a discussão esteja bem indicada em 

Skinner, é Dittrich (2003, 2004a, 2004b) quem, explicitamente, relaciona – 

ainda que não como correspondência ponto a ponto –, a discussão do 

modelo de causalidade skinneriano a partir da seleção por conseqüências, 

com cada uma dessas classes de valores. Desse modo, poderíamos 

relacionar o nível filogenético – onde são selecionados comportamentos que 

produzem conseqüências com valor de sobrevivência para a espécie –, com 

o bem para si; o nível ontogenético, que envolve a seleção de operantes que 

potencializam a probabilidade de produzir conseqüências reforçadoras –, 

com o bem para os outros; e o nível cultural – que envolve seleção de 

práticas que produzem valor de sobrevivência para as culturas –, com o bem 

da cultura.  

O que temos discutido até o momento, dá conta da dinâmica de todo o 

processo de análise do comportamento. Não é diferente agora; podemos 

considerar os três níveis bastante entrelaçados.  

Tendo esta discussão presente, Dittrich (2004b) afirma que seria 

possível, talvez mais como um exercício de lógica, tratar a ética como 

associada não apenas aos homens, mas a todos os organismos que se 

comportam. O que diferenciaria cada espécie seria o fato de que, a depender 

de sua evolução, estaria sob controle de um, dois ou três níveis seletivos, 

mas estar-se-ia discorrendo sobre comportamentos éticos. Ainda que 

possamos entender seus argumentos e a sua lógica, não nos parece que 

Skinner defenda de algum modo que se possa desprezar qualquer um dos 
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níveis de seleção por conseqüências quando nos referimos ao estudo de 

comportamentos éticos. Afinal, o valor primário, critério de análise e fiel da 

balança é o bem das culturas. Até por razões práticas não defenderíamos 

que os animais podem ter qualquer esboço de comportamento ético: 

entendemos que isto não aumenta a compreensão sobre a ética no 

behaviorismo radical e, até, nos afasta de possíveis diálogos com outras 

propostas sobre o tema em debate.  

Como mais uma evidência do nosso argumento, apresentamos, com 

Skinner (1975/1971), a ética e moral como construções sociais. 

O homem não evoluiu como um animal ético ou moral. Ele 

evoluiu a ponto de construir uma cultura ética ou moral. Ele 

difere de outros animais não por possuir um senso ético ou 

moral, mas por ter sido capaz de gerar [ênfase minha] um 

ambiente social ético ou moral. (p. 167) 

Considerando o que vimos até o momento, apresentaremos cada um 

dos bens integrantes da perspectiva ética para o behaviorismo radical e suas 

inter-relações. 

Bens para si 

Skinner (1971) apresenta o que pode ser considerado um bem para si 

do seguinte modo: 

(...) O homem tem evoluído uma estrutura, uma natureza 

humana, se se quiser dizer assim, com respeito a qual 

certas coisas são boas no sentido de que elas tornam mais 

provável que o homem se comporte de um dado modo 

quando tais coisas se seguem [follow]. Essas coisas, 

também, são ‘sentidas como boas’ [fell good], mas não é por 

isso que elas são reforçadoras. Muito de nossa tecnologia 

física e biológica é dedicada a maximizar bens dessa 

espécie – criando mais comida saborosa, provendo mais 

oportunidades para o contato sexual, escapando de 
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temperaturas extremas, etc. Chamaremos coisas que são 

imediatamente reforçadoras, desse modo, de “bens 

pessoais”. (1971, p. 544 e 545) 

Podemos dizer que, como produto da filogênese, o homem tornou-se 

suscetível às conseqüências de sua ação, algumas das quais tornam mais 

provável o comportamento em condições similares. Tais coisas são ditas 

‘boas’ e são ‘sentidas como boas’. Skinner denomina as coisas reforçadoras 

(ditas ‘boas’ e ‘sentidas como boas’) de bens pessoais. Coisas são 

reforçadoras, sentidas como boas (agradam-nos) por conta dos eventos que 

ocorreram na evolução de nossa espécie. Como a associação reforçamento-

sentimento é forte, como discutimos anteriormente, é comum considerar 

como reforçador algo que sentirmos como bom; no entanto, como afirma 

Skinner, não é porque são sentidas como boas que as coisas nos reforçam. 

De fato, devemos procurar as razões para qualquer comportamento tanto na 

história evolucionária da espécie, quanto na história do sujeito e no ambiente 

atual no qual o comportamento ocorre que expressa a história das culturas, 

como Skinner pontua em diversas obras (1965/1953, 1969, 1975/1971, 

1976/1974, 1978d/1972, 1987c/1982, 1989a/1987). 

Assim, bens pessoais são reforçadores positivos, primários ou 

condicionados88, do comportamento que os produziu. (Skinner, 1975/1971 e 

1971; Wood, 1979; Abib, 2001; Dittrich, 2004a; Dittrich, 2004b; Dittrich e Abib, 

2004). Para ilustrarmos: “(...) As coisas que as pessoas consideram como 

boas são reforçadores positivos e reforçam por causa das contingências de 

sobrevivência nas quais a espécie evoluiu.” (Skinner, 1978d/1972, p. 52 e 53) 

                                            

88 Como afirma Skinner, (1975/1971) “(...) todos os reforçadores condicionados derivam seu poder dos 

reforçadores pessoais (...) e, então, da história evolucionária das espécies.” (p. 105). 

 



 99

Sendo assim, os bens pessoais são as conseqüências que 

contribuíram e contribuem para a sobrevivência do indivíduo enquanto um ser 

de uma dada espécie: valores como sexo, alimento, água, bem-estar térmico, 

abrigo, fugir de agressões, controle de predadores, são valores pessoais e, 

portanto, bens pessoais. É possível usar os termos bom/certo, mau/errado 

para valores de uma pessoa apenas, mesmo que sua ação não interfira em 

outros (Skinner, 1999g/1972).  

Num certo sentido, os bens pessoais podem ser considerados 

socialmente independentes e, dessa forma, o comportamento que produz 

esses bens é controlado pelos reforçadores efetivos disponíveis (Wood, 

1979). Preservar a própria vida é o bem para si, por excelência.  

Skinner (1999g/1972) dirá que muito dos valores estabelecidos como 

um ‘bem para si’ não dá conta de explicar o comportamento de pessoas 

civilizadas (que vivem em sociedade)  

Pessoas vivendo juntas em grupos são sensíveis a outros 

tipos de valores porque eles estão submetidos a outros tipos 

de conseqüências. Seus comportamentos são modelados e 

mantidos porque seus efeitos são bons ou maus para os 
outros [ênfase do autor]. (p. 330) 

Desta forma, poderemos passar à discussão do outro tipo de bens da 

ética pertinente ao behaviorismo radical: o bem dos outros. 

Bens dos outros 

Quando discutimos os bens dos outros ou da cultura a direção do 

reforçamento parece, em primeira instância, invertida. Não é nosso 

comportamento que é reforçado, mas o do outro. Assim, bens dos outros são 

aqueles que resultam em apresentação de reforçadores positivos, ou 

remoção de reforçadores negativos, para o comportamento de outras 

pessoas; tais bens são forjados a partir de convivências sociais no interior de 

uma cultura.  
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Conforme Dittrich e Abib, (2004), a produção de bens para os outros é 

quase sempre pré-requisito para a obtenção de bens pessoais. Assim, é 

possível dizer que comportar-se para o bem dos outros, de modo geral, 

depende do que é reforçador para o próprio indivíduo. 

Quando há resultados que são importantes para um grupo (numa 

comunidade ética, por exemplo, conforme definição de Vargas, 1975), ainda 

que possa ser em parte, opostos aos individuais, o indivíduo pode se 

comportar para o bem dos outros. Comportar-se de forma a prover 

reforçadores positivos para outras pessoas, depende das contingências de 

reforçamento efetivas. Skinner é enfático: 

O comportamento que chamamos ético faz um grupo 

funcionar mais efetivamente. (1978g) 

(...) Ao trabalhar para o bem alheio, uma pessoa pode sentir 

amor ou medo, lealdade ou obrigação, ou qualquer outra 

coisa que surja das contingências responsáveis pelo 

comportamento. Uma pessoa não age para o bem alheio por 

causa de um sentimento de pertença [belongingness] ou se 

recusa a agir por causa de um sentimento de alienação. Seu 

comportamento depende do controle exercido pelo ambiente 

social. (1975/1971, p. 105) 

Não está em questão classes de reforçadores diferentes dos do bem 

para si. Wood (1979) elucida que nos comportamos para o bem dos outros se 

for, de algum modo, reforçador para nós mesmos; como depende da 

mediação dos outros, “(...) alguém é reforçado somente se outro está 

predisposto (ou modelado) para fazer isso.” (p. 12). Já que o homem vive, 

fundamentalmente, em sociedade, há a mediação de pessoas modelando e 

mantendo o comportamento dos indivíduos.  

Skinner (1975/1971) declara que alguns dos bens que passam a 

funcionar como reforçadores positivos provêm de outras pessoas. E mais, 



 101

Quando outras pessoas, intencionalmente, arranjam e 

mantém contingências de reforçamento, a pessoa afetada 

pelas conseqüências deve dizer que está se comportando 

para ‘o bem dos outros’. (p. 103) 

Dittrich (2003) explicita que o indivíduo pode se comportar para o bem 

dos outros tanto por meio de reforçamento negativo (e então poderemos 

dizer que ele ‘agiu contra a sua vontade’) ou por reforçamento positivo.  

Skinner (1971) pondera se haveria qualquer disposição hereditária 

para agir para o bem dos outros e conclui que, se houvesse, seria de 

pequena monta (por exemplo, a mãe que cuida de seu bebe), e o “(...) que 

nós fazemos para os outros, nós o fazemos porque somos reciprocamente 

reforçados por eles. (...)” (p. 545)  

Isto não significa que os behavioristas radicais estejam propondo um 

tipo de egoísmo ético (onde os interesses privados são colocados acima dos 

interesses públicos). Pelo contrário, o que defenderemos é que Skinner 

ultrapassa essa discussão ao deixar claro que o objetivo da ética ou moral é 

o bem das culturas como valor primeiro e, assim, o bem dos outros. 

No início deste trabalho, ao discutirmos a literatura em geral sobre 

ética e moral, assinalamos que alguns autores consideram que o tema é 

tratado quando se faz referência à coletividade89. Garrett (1979) faz uma 

distinção entre bem prudencial e bem moral. Para este autor, o bem 

prudencial seria o efeito reforçador de algo (objeto, pessoa, ato, prática) 

sobre o comportamento individual e bem moral seria o efeito reforçador de 

algo (objeto, pessoa, ato, prática) sobre o comportamento de outra pessoa, 

grupo ou cultura. Neste caso, o bem para si seria prudencial e tanto bens dos 

outros como bens da cultura seriam morais. De acordo com Garett (1979), a 

                                            

89 Parece, para esses autores, não haver ética para um indivíduo apenas, no sentido de que 

cada um em relação a si pode usufruir de toda sua liberdade como homem autônomo. 
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proposta ética de Skinner é voltada para o bem dos outros e da cultura. Zuriff 

(1987) parece concordar com essa proposta, ao afirmar que: “(...) Há, então, 

um continuum entre o puramente prudencial e o puramente ético, 

dependendo, em parte, de quão generalizada é a contingência estabelecida.” 

(p. 315) 

Abib (2001) declara que Skinner ao propor como valor capital, crítico e 

critério de análise a sobrevivência das culturas, supera o ponto de vista 

prudencial já que sua defesa inclui o bem dos outros no/do futuro, indo além 

dos objetivos imediatos de controladores e controlados. Abib (2001) enfatiza 

que Skinner ultrapassa, assim, o altruísmo interessado (bem dos outros que 

poderiam, em última análise, serem bens pessoais) e ganha a qualidade de 

altruísmo puro. Qual valor maior do que este qualquer estudioso do campo da 

Ética poderia almejar?  

Em situações especiais, o indivíduo pode se comportar para o bem 

dos outros, não levando em conta os bens pessoais e, algumas vezes, até 

colocando em risco sua própria vida (que é o bem ético pessoal por 

excelência). Ao discutirmos sobre o que qualifica a dignidade, expusemos 

que, segundo Skinner, determinadas contingências aumentam a 

probabilidade de alguém ser admirado. Assinalamos que quanto menos se 

conhece das razões para determinada ação, mais valorizado positivamente, e 

mais se diferencia dos outros. Skinner (1971, 1975/1971) comenta que 

quanto maior o ‘perigo’ a que alguém se expõe, maior a admiração e isto 

pode levar até a morte. Os heróis, agindo pelo bem dos outros, são 

construídos desse modo. 

Como Segal (1987), reconhecemos que a reciprocidade equilibrada 

entre o bem para si e bem dos outros, é uma preocupação central da ética e 

segundo Abib (2001), é isto o que vai caracterizar o conceito de justiça para 

Skinner. Como qualquer comportamento depende das contingências em que 

ele surge, não há como garantir, em primeira instância, um tratamento que 

seja justo. Como já discutimos, tanto o controle aversivo, quanto o 



 103

reforçamento positivo, podem operar em benefício de uma(s) pessoa(s) em 

detrimento de outra(s); não se pode considerar, assim, que há equilíbrio. 

Assim sendo, além de as práticas de contracontrole, conforme já citado, 

gerarem um equilíbrio difícil (Skinner, 1978n/1972), serão as contingências 

de reforçamento que prevejam o bem da cultura, superando interesses 

imediatos, o que poderão garantir uma situação equânime e, aqui sim, 

poderemos utilizar o conceito de justiça.  

O controle exercido pelo grupo90, por determinadas organizações, ou 

mesmo por pais, etc., é feito de forma que “(...) restringe o egoísmo, 

comportamento primariamente reforçado no indivíduo. É exercido exatamente 

por essa razão. (...)” (Skinner, 1965/1953, p. 359). Mas, especialmente 

quando o controle é exercido pelo grupo, e o comportamento egoísta é 

restrito na promoção de comportamento chamado altruísta, o indivíduo pode 

ser beneficiado, uma vez que ele é controlado e faz parte do grupo 

controlador. Na vida cotidiana os membros de um grupo ensinam uns aos 

outros e tornam a vida mais fácil para todos por meio de regras e sanções 

éticas. O grupo exerce um controle ético sobre cada participante tanto pela 

possibilidade de reforçar ou punir comportamentos quanto pela importância 

de cada um na vida dos outros. No entanto, comparados com as agências de 

controle (Skinner, 1965/1953), o grupo não é muito organizado e nem 

consistente nesse exercício.  

Skinner (1965/1953, 1971, 1975/1971) afirma que comportar-se para o 

bem dos outros se torna mais poderoso na medida em que esses ‘outros’ 

                                            

90 Sobre controle de grupo, Skinner (1965/1953) afirma: “O indivíduo está sujeito a um 

controle mais poderoso quando duas ou mais pessoas manipulam variáveis que tenham 

um efeito comum sobre o seu comportamento. Isto acontecerá se duas ou mais pessoas 

se propõe a controlá-lo do mesmo modo. (...)” (p. 323) 



 104

forem organizados, por exemplo, em agências91 no campo do governo, 

religião, educação, economia e psicoterapia92. A maneira de agir e os 

objetivos são semelhantes àqueles estabelecidos pelo grupo, mas, como 

neste caso se conta com especialistas, o controle pode se tornar mais forte e 

exercido por meio de formas mais elaboradas de punição. As agências se 

organizam para codificar contingências em leis que especificam o 

comportamento e sua punição de forma mais definida, para prover agentes 

para aplicar sanções, para, por exemplo, por meio de rituais, identificar quem 

são os que participam de determinado grupamento e a que normas devem se 

submeter. As agências também transformam o que sentimos: não agimos de 

determinado modo porque somos leais ao governo, por exemplo, e sim 

porque estamos submetidos a determinadas contingências que modelam e 

mantém determinados comportamentos que chamamos de leal, ensinamos a 

pessoa a se considerar leal e a considerar outras como leais.  

Se o controle coercitivo for muito forte ou excessivo, ele sobrepujará 

os bens pessoais93 e poderá gerar certos comportamentos prejudiciais para o 

indivíduo e para o grupo: fuga, revolta, resistência passiva e/ou efeitos 

colaterais emocionais como ansiedade, vergonha, culpa, medo, depressão, 

tédio. Com este efeito ‘trocar-se-iam’ padrões produtivos por comportamentos 

com fortes predisposições emocionais (Skinner, 1965/1953). 

                                            

91 Agências têm um significado específico para o behaviorismo radical. “(...) Dentro do grupo, 

entretanto, certas agências controladoras manipulam conjuntos particulares de variáveis. 

Essas agências são, usualmente, melhor organizadas que o grupo como um todo e, 

freqüentemente, operam com maior sucesso.” (Skinner, 1965/1953) 

92Essas agências são citadas por Skinner, de modo aprofundado, em Science and Human 

Behavior (1965/1953) 

93 Qualquer controle muito forte produzirá as conseqüências descritas, quer venham de 

grupos, pessoas ou de agências sociais de controle. O que ocorre é que com estas 

últimas, o controle é mais invasivo.  
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Quando o equilíbrio entre bem pessoal e bem dos outros fica muito 

desigual ou “Quando os bens dos outros não foram efetivamente planejados, 

o indivíduo tende a retornar para bens pessoais, para reforçadores imediatos 

tais como comida, sexo, droga, álcool, etc. Ele se move para fora do controle 

social por meio da amoralidade ou anomia. (...)” (Skinner, 1971, p. 547). Em 

Beyond Freedom and Dignity (1975/1971) Skinner retoma esse argumento, 

acrescentando mais exemplos desse tipo de comportamento: ao lado de 

amoralidade e anomia (ausência de normas, de leis), o autor acrescenta a 

anedonia, a desesperança, a falta de algo para crer, o vazio. Embora todos 

os termos pareçam estar se referindo a sentimentos, o que eles pontuam é a 

falta de reforçadores eficazes. A anomia e a amoralidade indicam a carência 

de reforços planejados para induzir as pessoas a seguir normas; a anedonia, 

desesperança e o vazio indicam uma falta generalizada de reforçadores; a 

falta de algo para crer assinala que faltam contingências adequadas para 

fazer as pessoas se comportarem para o bem dos outros.  

Ao discorrer sobre comportar-se pelo “bem para si” (como produto do 

controles excessivos ou conflitantes) Skinner (1975/1971) afirma que:  

As proposições que visam a fortalecer velhas formas de 

controle são corretamente chamadas de reacionárias. A 

estratégia pode ser bem sucedida, mas não corrigirá o 

problema. Controle organizado ‘para o bem dos outros’ 

continuará a competir com os reforçadores pessoais e 

diferentes tipos de controle organizados [competirão] com 

cada um deles. O equilíbrio dos bens recebidos pelo 

controlador e controlado permanecerá não merecido ou 

injusto. Se o problema for simplesmente corrigir o equilíbrio, 

qualquer movimento que torne o controle mais eficaz está 

indo na direção errada, mas qualquer movimento em direção 

do completo individualismo ou da completa liberdade do 

controle está indo na direção errada, também. (p. 114) 

Entendemos essa citação sob dois aspectos: como a defesa de 

Skinner na importância de comportar-se para o bem dos outros e a 
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importância da busca do equilíbrio entre os dois bens estudados até o 

momento. Ao constatar que pode haver um desequilíbrio significativo entre 

bens pessoais e dos outros, o autor afirma que voltar ao velho controle – e 

estamos entendendo que o velho controle refere-se aos que reforçam bens 

pessoais – seria descrito, corretamente, como reacionário. Não é o modo 

como Skinner defende agir. Por outro lado, é necessário construir o equilíbrio 

sem cair no acirramento do controle para o bem dos outros ou no extremo do 

individualismo e, assim, no bem pessoal94. 

É possível imaginar que haja um estado de equilíbrio no qual todos 

possam ser reforçados ao máximo, mas para isto é necessário um outro tipo 

de valor. É deste modo que Skinner (1975/1971) introduz no debate os bens 

da cultura. 

Antes de discutirmos o próximo tipo de bem, devemos tratar de um 

aspecto presente nas discussões sobre ética e, aqui, sobre o bem dos outros. 

Referem-se, grosso modo, às políticas assistencialistas em que fazemos o 

bem para os outros que acreditamos mais necessitados. É oportuno realizar 

no momento esta discussão porque está claramente imbricada numa questão 

de contingências sociais mais amplas. 

Skinner (1969) considera um modo de vida95 reforçador para todos, 

aquele que tem reforçadores naturais e sociais abundantes e largamente 

                                            

94 Tanto Skinner (1999g/1972) quanto Malott e Suarez (2005/2004) comentam que os 

homens sem controle social e com poderes ilimitados se tornarão “monstros egoístas”, 

nas palavras de Skinner (p. 334) 

95 Como já dissemos, bens são reforçadores e um conjunto de contingências de 

reforçamento a que alguém é submetido pode ser chamado de modo de vida. (Skinner, 

1969) 
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encontrados e com poucos ou nenhum estímulos aversivos (ou facilmente 

evitados se existirem). 

(...) Alimento, sexo, segurança, a aprovação dos 

companheiros, obras de arte, música e literatura – estas são 

as coisas que os homens querem e agem para obter e, 

portanto, são as coisas que eles mencionam quando alguém 

lhes pede para descrever um mundo no qual eles gostariam 

de viver. O fato significativo é que eles raramente 
mencionam o que ele devem fazer para obter isto [ênfase 

do autor]. Eles especificam um mundo melhor simplesmente 

como o desejam, sonham, ou rezam, não tendo idéia da 

maneira como conseguirão isto. (p. 37) 

No trecho acima o autor mostra que, de modo geral, quando 

questionados sobre o tipo de mundo que gostaríamos de ter, 

apresentaríamos uma lista de reforçadores que gostaríamos de encontrar. 

Também pontua que, apesar do destaque dado ao ‘mundo que se quer’, as 

pessoas não dizem como conseguir isto. Se agirmos da forma descrita 

acima, o que restaria a nós seria apenas “(...) o consumo de gratificações.” 

(Skinner, 199f/1972, p. 334). Como dissemos anteriormente, o 

distanciamento das pessoas das contingências reforçadoras diretas gera 

processos descritos como alienação e perde-se o efeito fortalecedor de uma 

contingência de reforçamento, aspecto que é mais importante do que coisas 

que alguém possa receber ou possuir (Skinner, 1978c/1976). O problema de 

tal distanciamento é que ele impede de entrarmos em contato com o que é 

importante: o que as pessoas fazem para conseguir as coisas boas da vida. 

Dar a cada um aquilo de que ele necessita, sem que ele tenha que fazer 

nada para receber isso, embora possa ser devido às nossas próprias 

susceptibilidades para o reforçamento (já que, por exemplo, sentir 

compaixão96 foi algo, provavelmente, modelado a partir da exposição a 

                                            

96 A análise sobre a compaixão segue o mesmo caminho. Mesmo que se diga que alguém se 

comportou com outros de forma a demonstrar compaixão, amor, gratidão, o importante é 
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contingências de contracontroles), pode gerar apenas o consumo de 

gratificações e não a ocorrência de comportamentos produtivos. 

Skinner é enfático ao afirmar:  

(...) O organismo humano evoluiu sob condições nas quais 

grandes esforços foram necessários para sobreviver, e a 

pessoa é, no sentido mais verdadeiro, menos do que 

humano quando ele está meramente consumindo coisas 

suplementadas a ele gratuitamente97 [ênfase do autor]. 

(1999g/1972, p. 335)  

Não é evidente que proporcionar coisas aos outros signifique que eles 

alcançarão a felicidade (Skinner, 1999f/1968). De forma brilhante, a nosso 

ver, Skinner (1978g) afirma que erroneamente confundimos adquirir com 

possuir. Para o autor, “(...) felicidade é o acompanhamento de uma ação 

bem sucedida mais do que o que a ação nos traz. É característica do adquirir 

mais do que do possuir.” (p. 93) O autor aprofunda esta análise deixando 

claro que não é a quantidade de bens que alguém possui, mas sim a relação 

contingente entre bens e comportamentos que os produziram, que torna as 

pessoas mais felizes (Skinner, 1978e/1976). A nosso ver, é sob esta 

perspectiva que poderemos discutir, posteriormente, o valor tradicional da 

ética que é a solidariedade.  

A própria humanidade está em jogo, também, quando Skinner afirma 

que o ocidente perdeu sua inclinação para agir (1987a/1982) fruto de 

contingências semelhantes às que vimos descrevendo. Agindo 

produtivamente cada vez menos ou executando comportamentos repetitivos 

e descolados da realidade, a humanidade perde a possibilidade de que 

                                                                                                                             

a contribuição que valores como esses podem ter para o funcionamento do ambiente 

social ou cultura.  

97 Gratis no original. 
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comportamentos mais adequados para si, para os outros e para a cultura 

possam ser selecionados, modelados e mantidos.  

A defesa que o autor faz da necessidade de as pessoas se 

submeterem à contingências de forma a estar sob controle de reforçadores 

fortes é muito adequada para o momento em que vivemos. Para seu 

benefício, o homem tem inventado ‘facilitadores’ para sua vida – cada vez se 

faz menos para possuir mais. Embora seja óbvio que se houver tecnologia 

que facilite parte dos comportamentos que devemos desempenhar para 

garantir a vida com certa qualidade, poderíamos, em tese, nos liberar para 

outras tarefas. O problema, no entanto, é que se perde a possibilidade de 

produzir e verificar o efeito de seu próprio comportamento no ambiente98. Em 

Walden Two (1972/1948), a necessidade de que todos tenham atividades 

manuais para realizar, ao lado de outras, evidencia a importância que o autor 

dá para a questão. 

É comum observarmos que as pessoas, quando têm tempo disponível, 

usam-no de forma que poderemos chamar de ‘não-produtiva’. Em vez de se 

dedicarem à música, literatura, arte ou ciência, agem e se submetem a outros 

tipos de reforçadores que, se antes eram mais fracos, na atualidade 

tornaram-se mais fortes: participam de jogos de azar (apostas), ingerem 

álcool em grande quantidade, usam drogas, transgridem normas, etc. 

(Skinner, 1999g/1972; 1987a/1982). É interessante a lembrança de Skinner 

(1978c/1976) “(...) Chamamos a criança para quem foi dada ajuda excessiva 

de ‘mimada’, e o termo se aplica tão bem aos adultos.” (p. 37) 

                                            

98 Skinner (1999g/1972) exemplifica esse ponto de duas formas: (a) é diferente você limpar 

pratos com suas próprias mãos ou ter os pratos limpos porque os colocou numa máquina 

de lavar; (b) relembra, até, um provérbio que dizia que o “(...) diabo tem sempre alguma 

coisa para quem tem mãos desocupadas”. (p. 335) 
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Ajudar os outros de forma caridosa (isto é, agir sem que haja 

reciprocidade) só é necessário em poucas situações. No mais das vezes, não 

deveríamos agir desse modo, pois, segundo destaca Skinner (1999g/1972), 

Não ajudamos aqueles que podem ajudar a si mesmos 

quando tornamos desnecessário que eles assim o façam. 

Pelo contrário, nós os privamos da chance de se 

comportarem, como é dito, de modo a mostrar um interesse 

pela vida ou possivelmente excitamento ou entusiasmo. ( p. 

335)  

O altruísmo, do modo como é visto tradicionalmente99, não tem lugar 

no behaviorismo radical já que não traria a reciprocidade equilibrada100. 

Podemos concordar com Segal (1982) e afirmar que a reciprocidade 

balanceada/equilibrada não se alcança fazendo pelos outros o que eles 

podem fazer (ou o que poderemos levá-lo a fazer) uma vez que os 

privaríamos do contato com as contingências e dos benefícios desse 

processo. Como outro argumento e novamente com Segal (1982) citando 

Hann, o equilíbrio entre pessoas/grupos não é, como deixa entrever o ‘estado 

de bem-estar [welfare state] social’, uma liberalidade dos governantes, mas 

sim uma questão de direito; no caso, o direito de participar de uma atividade 

recompensada de forma legítima. 

O bem dos outros e os bens pessoais devem estar em equilíbrio pela 

distribuição adequada desses bens, mas não se deve retirar a possibilidade 

                                            

99 Altruísmo, como chamamos ‘do modo tradicional’ pode ser expresso pelo provérbio ‘fazer o 

bem sem olhar a quem’; talvez possa ser complementado por ‘fazer o bem sem olhar em 

que circunstâncias’. 

100 Talvez seja importante diferenciar a reciprocidade balanceada da eqüidade do modo 

como foi descrito por Cunha (1996). Para este autor, como a eqüidade está hoje em voga, 

principalmente dita pelo neo-liberalismo, ela estaria sendo considerada dentro de seus 

parâmetros, o que significaria condições eqüânime de competição. Esperamos ter ficado 

claro que isto não cabe à proposta que o behaviorismo radical está fazendo. 
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de que seja o comportamento das pessoas que produza fortes reforçadores 

de que necessita, em especial da situação natural, sob pena de, na busca de 

tal equilíbrio, tornar os indivíduos meros consumidores de gratificação. 

Bens da cultura  

Skinner (1969) refere-se à cultura do seguinte modo: “(...) Uma cultura 

não é o comportamento das pessoas que ‘vivem nela’; é o ‘ela’ nas quais elas 

vivem, ou seja, as contingências de reforçamento sociais que geram e 

sustentam seu comportamento. (...)” (p. 13) e, de modo mais breve, 

(1987d/1984) como “(...) as contingências de reforçamento sociais mantidas 

pelo grupo. (...)”.101 (p. 74)  

As contingências presentes numa cultura são em parte advindas do 

meio físico, mas operam em estreita relação com contingências sociais. A 

maior parte das contingências de reforçamento a que alguém se expõe 

provém de outras pessoas. Se normalmente se diz que a cultura é um 

sistema de idéias associados a valores, para Skinner, as ‘idéias’ da cultura 

são as práticas sociais e os ‘valores’ são as razões pelas quais tais práticas 

existem e persistem (1971), ou se pode dizer que ‘as idéias’ são as 

contingências sociais e os comportamento que elas geram e ‘valores’ são os 

reforçadores presentes nas contingências (1975/1971). Ao entrarmos em 

contato com qualquer cultura não ‘observamos’ idéias e valores e sim 

costumes, comportamentos habituais de um povo. As pessoas são expostas 

às contingências que constituem a cultura e ajudam a mantê-la102.  

                                            

101 Andery (1997), a partir dessa definição, utiliza cultura como sinônimo de sociedade, uso 

que estamos fazendo nesta tese. 

102 Este é mais um exemplo que contribui para justificar o fato de que, também para o 

behaviorismo radical, o mundo em que vivemos é eminentemente uma construção 

humana, contra o argumento de que o behaviorismo radical desumaniza o homem, torna-

o um autômato, reprodutor e não produtor das condições de vida. 
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O que está em questão neste terceiro tipo de bem é a maneira pela 

qual práticas culturais103 evoluem e se mantém, considerando que o conjunto 

de práticas descritas por uma comunidade é tanto fruto das ações dos 

homens quanto sua ‘reguladora’. Como o valor que norteará a discussão é o 

da sobrevivência da cultura, como já assinalamos em diversas ocasiões, as 

práticas que garantam essa condição são as valoradas positivamente, sendo 

bens de uma cultura. Segal (1987) é clara: 

(...) Skinner [em coro com outros moralistas] argumentou 

que nossa dependência do outro não só nos obriga a viver 

em grupos sociais – também nos obriga a por a 

sobrevivência do grupo em primeiro. Não porque o grupo 

tenha valor nele mesmo, mas porque este é sine qua non 

para a satisfação de nossas necessidades individuais e para 

a realização de nossas aspirações individuais. (p. 148) 

De que forma poderemos justificar que a sobrevivência da cultura é o 

valor primário da ética skinneriana? Pergunta-se Skinner (1975/1971): por 

que deveríamos nos preocupar com os recursos que os homens terão, como 

eles serão governados, como será o seu lazer, num futuro tão remoto quanto 

o final do século XXI, já que nenhum reforçador disponível para os indivíduos, 

hoje, pode ser derivado de conseqüências tão remotas? 

Krohn-Bonem e Bonem (1980) caracterizam um comportamento ético 

como sendo aquele que é diretamente reforçador para o indivíduo e, também, 

reforçador para a sociedade. Coerentemente com a teoria da análise do 

comportamento, consideramos que agir para a sobrevivência de uma cultura 

não se dá pelo sentimento de estarmos ‘preocupados’ com o futuro da 

espécie humana, mas sim porque existiriam contingências de reforçamento 

                                            

103 Skinner (1987c/1985) afirma que práticas culturais nos colocam além do condicionamento 

operante. Práticas culturais, conforme Dittrich (2003), “(...) são operantes (ou conjunto 

coordenados de operantes) modelados e mantidos por uma cultura e transmitidos entre 

as sucessivas gerações dessa cultura. (...)” (p. 15).  
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que atuam, no presente, de forma mais ou menos planejada, que propiciam o 

trabalhar por este bem. “(...) As medidas explicam o apoio; os sentimentos 

são subprodutos. (...)” (Skinner, 1975/1971, p. 128) 

Ainda que sejamos capazes de enumerar algumas práticas que 

levariam à sobrevivência das culturas (por exemplo, garantir a sobrevivência 

dos indivíduos, incrementar práticas que induzem pessoas a trabalhar pelo 

bem alheio, prestar homenagens aos benfeitores da sociedade), Skinner 

(1975/1971) deixa claro que, no final das contas, “(...) A sobrevivência é o 

único valor pelo qual a cultura será, eventualmente, julgada, e qualquer 

prática que promova sua sobrevivência, tem valor de sobrevivência por 

definição.” (p. 130)  

Novamente, por que deveríamos trabalhar pelo bem dos outros no 

futuro, para que nossa religião sobreviva, para que determinado sistema de 

governo permaneça? Deixemos o autor responder (como já o havia feito em 

1969 e 1971): 

(...) A única resposta honesta para esse tipo de questão 

parece ser esta: ‘não há uma boa razão pela qual você 

deveria estar preocupado, mas se sua cultura não o 

convenceu disso, muito pior para a sua cultura´. (Skinner, 

1975/1971, p. 131)  

Waller (1982), em texto que contrapõe diversos comentadores da 

proposta ética de Skinner em Beyond Freedom and Dignity (1975/1971), 

reconhece que a justificativa racional para tal valor de cultura não será 

encontrada, mas, esclarece que o compromisso com valores que buscam 

minorar o sofrimento e maximizar uma vida produtiva deve ser tratado 

seriamente. Malott e Suarez (2005/2004), também, admitem que poderíamos 

aceitar uma arbitrariedade sobre esse objetivo último, mas isto não o 

desqualifica como menos relevante. Na verdade o que ocorre é que, uma vez 

este objetivo tendo sido colocado em tela, a ciência do comportamento 

poderá contribuir para sua consecução. Skinner (1971) comenta que:  
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(...) Em algum momento do processo de evolução de 

culturas, possivelmente por razões acidentais, a cultura 

começou a encorajar seus membros para trabalhar por sua 

sobrevivência. (...) Aquelas culturas que induziram seus 

membros para trabalhar por sua sobrevivência são, se as 

outras coisas forem equivalentes, mais prováveis de 

sobreviver. (p. 549)  

O fato importante é que, independentemente da origem das práticas, 

elas fortalecem uma cultura.  

Skinner (1971, 1975/1971) declara, ainda, que não há valores 

‘absolutos em si’ a partir dos quais pautar comportamentos de forma mais 

perene; ainda que a sobrevivência da cultura persista enquanto valor, os 

valores agregados mudam conforme se alteram as condições a que estamos 

submetidos. 

Assim, somos capazes de afirmar que cada cultura tem o seu conjunto 

de práticas que a caracteriza. Sob certo sentido isto pode ser entendido como 

uma espécie de relativismo cultural. São palavras de Skinner (1975/1971): 

“(...) Cada cultura tem seu próprio conjunto de bens, e o que é bem em uma 

cultura pode não o ser em outra. Reconhecer isto é tomar a posição de um 

‘relativismo cultural’. (...)” (p. 122). No entanto, em outro momento o autor 

(1971) esclarece a medida disto: se por relativismo entendermos que não há 

qualquer disputa sobre valores, não cabe nessa proposta. Os valores de uma 

cultura são aqueles que a fazem funcionar, que garantem sua sobrevivência 

e questões104 dessa ordem deveriam ser respondidas. Os valores 

poderão/deverão ser sempre questionados. Se há uma prática cultural 

importante para o bem das culturas é “a prática de mudar as práticas”.  

                                            

104 Skinner (1971) exemplifica o tipo de perguntas: “(...) Ela [a cultura] está conservando ou 

consumindo seus recursos naturais? Ela está construindo boas ou más relações com os 

seus vizinhos? Ela está transmitindo ou falhando em transmitir importantes partes dela 

mesma para seus novos membros? (...)” (p. 548)  



 115

Do mesmo modo que ocorre com a evolução da espécie, as práticas 

culturais se modificam e as culturas evoluem e podem se fortalecer ou 

enfraquecer ou perecer105. A origem de uma prática cultural pode não estar 

relacionada com o seu valor de sobrevivência, como ocorre com as mutações 

genéticas. Porém, diferentemente do que ocorre na evolução biológica, as 

práticas culturais podem ser transmitidas por difusão, já que uma cultura não 

está isolada da outra. Assim, somos capazes de aprender práticas melhores 

(no sentido de contribuir para sua sobrevivência) a partir do encontro com 

outras culturas.  

A cultura não pode ser confundida com as pessoas – o que evolui são 

práticas. Esclarecendo melhor: a cultura evolui quando novas práticas 

promovem a sobrevivência daqueles que as praticam, ou seja, quando novas 

práticas aparecem e se submetem e resistem à seleção. É claro que será 

possível avaliarmos práticas que propiciaram melhor a sobrevivência da 

cultura, mas não está na perspectiva de Skinner ter como pano de fundo da 

existência das culturas uma espécie de darwinismo social. O que Skinner 

propôs não foi a competição entre culturas de forma a que a mais apta 

permaneça. Contingências de sobrevivência das culturas mais importantes 

são os comportamentos cooperativos e de apoio (Skinner, 1978n/1972) e o 

trabalho em benefício da raça humana (Skinner, 1971). Pautar-se pelo 

darwinismo social levaria a uma definição muito estreita do valor de 

sobrevivência – luta até a morte entre culturas – e, assim, a um design social 

muito limitado. O autor adverte: “(...) Como resultado, no próprio ato de 

fortalecer uma cultura, enfatiza-se e mesmo encoraja-se o tipo de atividades 

que pode levar à sua destruição.” (Skinner, 1971, p. 550). Em nossa 

sociedade atual temos assistido largamente à procriação desse tipo de 

                                            

105 Uma ressalva se faz necessária: a avaliação comparativa entre culturas não deve ser 

entre culturas mais ou menos desenvolvidas (por qualquer critério que se queira adotar), 

mas sim o que pode ser levado em consideração são práticas que melhor promovam o 

bem da cultura. 
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cultura e, ao considerarmos as análises de Skinner absolutamente atuais, fica 

evidente que urge realizar algo em benefício da raça humana, como ele 

mesmo propõe. 

Uma cultura, como já deve ter ficado claro, não muda porque há uma 

vontade geral criativa, mas sua evolução se dá quando novas práticas 

promovem a sobrevivência daqueles que as praticam, ou seja, quando novas 

práticas aparecem e resistem à seleção. Algumas práticas podem se alterar 

por acaso, mas a cultura terá boas chances de sobreviver se 

comportamentos adequados forem modelados e mantidos.  

A cultura que leva em consideração a sobrevivência tem mais chance 

de ser duradoura, mas reconhecer isto não é o suficiente. É difícil dizer quais 

tipos de comportamento humano provarão ter seu valor em um futuro que 

não pode ser claramente previsto (Skinner, 1999d/1961). Quais são as 

práticas culturais que tornam suas culturas mais fortes e com possibilidades 

consistentes de sobrevivência? Skinner (1978n/1972) reconhece que o valor 

de sobrevivência traz a dificuldade adicional de termos que predizer, se o 

quisermos aplicar, quais serão as condições que a cultura deverá satisfazer. 

Anteriormente (1971), com análise semelhante, o autor já havia proposto que 

respondêssemos ao seguinte desafio: 

Para mudar a cultura e incrementar sua sobrevivência é 

necessário responder a três questões: (1) Quais são as 

condições que a cultura deve satisfazer [meet] para 

sobreviver? Ninguém respondeu à questão em termos muito 

claros. Mesmo as questões emergenciais a serem satisfeitas 

por uma cultura num futuro muito próximo são difíceis de 

predizer. Pelo menos tentativas de respostas são, 

entretanto, necessárias. (2) Que tipo de comportamento da 

parte dos membros de uma cultura serão mais efetivos para 

satisfazer essas condições? (3) Que tipo de ambiente social 

produzirá tal comportamento? (Skinner, 1971, p. 549) 
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Para Krohn-Bonem e Bonem (1980) deve ficar claro que a sociedade 

precisa ser educada de forma não mentalista e os behavioristas radicais 

poderiam desenvolver uma tecnologia dos valores que pudesse, por meio de 

análise científica, determinar não só quais comportamentos deveriam ser 

selecionados, mas também o que poderia ser feito para produzi-los.  

Acreditamos que avaliar o que ocorre no presente, quais culturas (e 

com que valores no sentido skinneriano) têm demonstrado cuidados maiores 

com as pessoas, seriam a aposta para o futuro (Skinner, 1999c/1956). Ainda 

que, tal como pontuamos, não haja possibilidade de justificar como um valor 

primário a sobrevivência da cultura, concordamos que sua sobrevivência 

depende de outros valores, agregados, que aumentariam a probabilidade de 

que o bem da cultura possa vir a ocorrer. 

Skinner apresenta uma série de valores agregados (secundários ou 

instrumentais, conforme Abib, 2001 e Dittrich, 2003 e 2004a) que seriam 

evidências de que estaríamos defendendo o bem da cultura. Não é demais 

lembrar que todos esses valores são provisórios e devem ser, 

permanentemente, objetos de experimentação. São eles106: 

• conservar os recursos naturais; construir boas relações com seus 

vizinhos; transmitir o conhecimento acumulado para seus novos 

membros; garantir a paz e a segurança interna e externa; educar de modo 

eficiente. (Skinner, 1971) 

• agir para tornar o mundo físico mais bonito tanto no que se refere à 

manutenção da beleza natural (tarefa de ecologistas) quanto incrementar 

                                            

106 Gostaríamos de alertar para o fato de que, na medida em que os valores estão descritos 

na maioria dos textos citados nas referências bibliográficas, a forma da exposição nem 

sempre seguirá um padrão. Skinner retoma valores semelhantes em diferentes textos. 

Tentaremos destacar o que for diferente em cada um deles, já que o objetivo é apresentar 

quais valores são citados pelo autor, independentemente de sua freqüência.  
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a beleza do ambiente social, com a participação de artistas, músicos, 

arquitetos e outros que criam coisas bonitas. Desta forma, aumentamos a 

probabilidade de que morar no mundo será positivamente reforçado 

(Skinner, 1978a/1977); além disso, é reforçador um mundo saudável, feliz 

e produtivo (Skinner, 1965/1953). 

• agir para tornar as pessoas habilidosas, informadas, produtivas, felizes 

(Skinner, 1969) e criativas (Skinner, 1999c/1956); pessoas com saúde, 

trabalho interessante, chance de exercitar talentos e habilidades, contatos 

pessoais satisfatórios, descanso e relaxamento; autogoverno e tolerância 

à frustração; fortes relações interpessoais que garantam um controle 

maior por contingências de reforçamento e não por regras mediadas por 

instituições sociais. (Skinner, 1972/1948).  

• comprometer-se contra contingências coercitivas e sistemas de 

exploração dos seres humanos (Skinner, 1972/1948), e a favor da 

cooperação e de comportamentos de apoio [supportive] às culturas 

(Skinner, 1978n/1972). 

• promover a paz (Skinner, 1972/1948); o amor (Skinner, 1999a/1955-56); a 

novidade e a diversidade (1968); e a segurança, ordem, saúde, riqueza e 

sabedoria, justiça, conhecimento (Skinner, 1975/1971); e, também, 

pessoas ativas que possam se beneficiar do fato de receber reforçamento 

contingente a seus comportamentos (Skinner, 1987a/1982). 

A cultura terá maior probabilidade de sobreviver se as contingências 

econômicas mantiverem o trabalho produtivo, os empreendimentos, a 

disponibilidade dos instrumentos de produção, o desenvolvimento e 

conservação dos recursos; mantiver a densidade populacional apropriada 

aos seus recursos e espaço (Skinner, 1975/1971); se houver um ambiente 

social rico em reforçamento (positivo) imediato que selecione 

comportamentos que possam tornar um futuro possível em que,  
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(...) as pessoas vivam juntas sem brigar, mantendo-se elas 

mesmas produzindo comida, abrigo e roupas de que 

necessitam; divertindo-se e contribuindo para a diversão de 

outros por meio da arte, música, literatura, e jogos; 

consumindo apenas uma parte razoável de recursos do 

mundo e poluindo-o o menos possível; tendo as crianças 

que possam cuidar decentemente; continuando a explorar o 

mundo para obter melhores meios de se lidar com ele; 

conhecendo-se acuradamente para se controlarem mais 

efetivamente. (Skinner, 1975/1971, p. 204 e 205 e 

1978b/1973, p. 29 e 30.)  

Skinner (1975/1971) ainda apresenta outros crivos da maior 

importância: 

Uma cultura deve ser razoavelmente estável, mas deve 

mudar, e será mais forte se puder evitar o respeito excessivo 

pela tradição e o temor da novidade por um lado e as 

transformações excessivamente rápidas por outro. A cultura 

deve ter, por fim, uma medida especial de valor de 

sobrevivência se encorajar seus membros a examinar suas 

práticas e experimentar novas. (p. 145) 

Para contribuirmos para o valor primário da ética – a sobrevivência da 

cultura –, e para propormos/avaliarmos/mantermos/alterarmos valores 

agregados, o behaviorismo radical deveria agir de forma a levar em 

consideração a tradição sem reificá-la; considerar as novidades sem temê-

las, mas sem considerá-las, em si, revolucionárias; analisar contingências de 

modo a não se submeter à pressão para transformações rápidas que 

poderão ser espúrias e, em certo sentido, iatrogênicas. Skinner recomenda, 

ainda, como característica fundamental a avaliação de práticas antigas, a 

proposição de novas, enfim a prática de mudar as práticas a partir da 
experimentação.  

Podemos dar dois exemplos de construção de códigos de 

comportamentos inspirados nos princípios do behaviorismo radical: o da 
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Comunidade de Los Horcones (fundada em 1973, na cidade de Hermosillo, 

no estado de Sonora, México) e o do The Walden Fellowship Inc. (corporação 

sem fins lucrativos, criada em 1991, localizada na cidade Nova York, Estados 

Unidos). 

A comunidade de Los Horcones107 (2004/2001) tem entre seus 

objetivos possibilitar aos seus integrantes uma vida satisfatória, criativa e 

produtiva, baseada em princípios (éticos) de cooperação (contra a 

competição), igualdade (contra a discriminação e desigualdade), pacifismo 

(contra a agressão), partilha (contra a apropriação), respeito às diferentes 

crenças (contra a intolerância), respeito ecológico e procura de sua auto-

suficiência. No início da comunidade, num processo de construção de 

códigos de comportamentos, apresentavam uma lista detalhada do que 

seriam condutas comunitárias, os critérios pelas quais foram consideradas 

comunitárias e o que seriam comportamentos não-comunitários. Ao longo do 

tempo perceberam ser necessário, mais do que listar comportamentos, 

discutir as contingências – o comportamento, o que o antecede e o que o 

precede, de forma a ultrapassar a descrição de sua topografia. Deixaram de 

chamar de códigos de conduta e passaram a chamá-lo de código de 

contingências comunitárias.  

É importante notar que para a comunidade de Los Horcones 

(2004/2001) o código serve para assinalar quais são as condutas 

consideradas comunitárias e que, portanto, vão ao encontro dos objetivos e 

princípios eleitos para a comunidade. Para ensinarmos as pessoas a se 

comportar de forma comunitária, outros requisitos são necessários. 

                                            

107 É interessante notar que a comunidade deixa claro que sua inspiração é Walden Two, 

mas como Skinner mesmo propunha (segundo citação no site) ele preferia que a 

comunidade não fosse baseada na sua novela e sim na análise experimental do 

comportamento. Este é mais um exemplo do cientista que Skinner foi: não um guru e sim 

um amigo (conforme Horcones, 2004/2001) 
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Mattaini e Twyman (1996) apresentam o Código de Comportamento 

que os membros da Fellowship procuram operacionalizar nas suas vidas 

pessoais e profissionais. Apesar de ser uma longa citação, vale a pena ser 

transcrito: 

Os seguintes princípios fornecem a estrutura básica para as 

ações internas ou externas dos membros da Walden 

Fellowship: 

As ações das pessoas são modeladas pelas condições 

presentes, história pessoal e a biologia; todas as pessoas, 

portanto, merecem igual respeito. Isto é verdade não 

obstante a raça, sexo, idade, etnia, classe, religião ou 

preferências sexuais, nível educacional ou incapacidade. 

Experimentos criativos, cuidadosamente monitorados, 

fornecem a melhor informação na qual embasar importantes 

decisões. 

Reforçamento positivo é preferível à coerção108 e é o 

princípio primário subjacente a práticas culturais efetivas. 

Coerção pode ser eliminada o mais possível, 

consistentemente com a aquisição de bens primários. 

A sobrevivência do homem e de outras espécies é um bem 

primário. 

Vida, saúde e os recursos básicos necessários para mantê-

las, bem como oportunidades para todas as pessoas agirem 

de forma a obter níveis de reforçamento adequados são 

bens primários. 

                                            

108 De acordo com Murray Sidman, coerção se refere à ‘punição, e à ameaça de punição... e 

... reforçar pessoas por escapar de nossa punição ou ameaças.’ (Sidman, 1989, p.1). 

[Nota do autor]. 
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Maximizar seu próprio reforçamento e o experienciado pelos 

outros, consistente com o bem-estar duradouro de si, dos 

outros e do meio ambiente é um bem primário. 

Adquirir habilidades para maximizar reforçamento de longo 

prazo, estando consciente e arranjando contingências 

poderosas [empowerment] que modelam seu próprio 

comportamento é um bem primário. 

Práticas culturais que enfatizam respeito mútuo e 

cooperação geralmente produzem notáveis reforçadores 

generalizados, mais do que aqueles baseados em opressão, 

competição ou coerção; portanto, agir para o bem-estar 

comum é, via de regra, valioso. 

Educação e o aumento do conhecimento comum levam a 

aumentar o reforçamento e são, portanto, via de regra, 

valiosos. 

Práticas culturais fundamentadas nos princípios acima, e 

partilhadas pelas pessoas, grupos e gerações, devem ser 

preferidas. 

Nosso próprio comportamento é modelado pela nossa 

história evolucionária e pessoal e as condições presentes. A 

possibilidade de distorções [bias] deve ser, portanto, sempre 

reconhecida. (p. 100) 

Reconhecemos valores para a promoção de uma vida melhor para 

todos a partir da ética de Skinner ao discutirmos o que pode ser considerada 

seu sistema ético. Dittrich (2004a) e Dittrich e Abib (2004) acreditam ser 

possível estabelecer dois sistemas interligados da ética skinneriana: um 

descritivo e outro prescritivo. Cada um deles nos remeteria a um nível de 

análise, a saber: o descritivo está intrinsecamente relacionado à ciência do 

comportamento, na medida em que descreve comportamentos éticos e as 

variáveis que os controlam; e o prescritivo nos remete à filosofia que subjaz à 

esta ciência, portanto, ao behaviorismo radical e indica práticas culturais que 

devem ser preservadas, modificadas, mantidas se aderirmos à sobrevivência 
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das culturas com bem primário. Os autores consideram que, neste último 

caso, estaríamos tratando da proposta política de Skinner. 

No nosso entender, no decorrer do texto não vimos estabelecendo 

esta distinção, mas, estimulada por esse argumento, discutiremos, a seguir, 

aspectos das práticas culturais que podem contribuir para que as pessoas 

ajam na direção do valor ético primário, pertinente ao ‘sistema ético 

prescritivo’ do behaviorismo radical e em conformidade com sua asserção 

política.  

Para sermos pertinentes com o trabalho que vimos desenvolvendo 

nesta tese, as práticas culturais terão o recorte de as práticas educativas. 

Parece-nos que, agora, se nos apresenta a possibilidade de discutirmos as 

propostas do behaviorismo radical em diálogo com a educação. 
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VI. A EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA CULTURAL QUE CONTRIBUI PARA O BEM 

DA CULTURA 

Para caracterizarmos práticas culturais sob a ótica do behaviorismo 

radical, podemos nos reportar a Skinner (1984a/1981), ao descrever a 

evolução de culturas.  

(...) O processo presumivelmente começou no nível do 

indivíduo. Um modo melhor de fazer uma ferramenta, de 

cultivar alimento ou de ensinar uma criança é reforçado por 

sua conseqüência – a ferramenta, a comida ou um ajudante 

útil, respectivamente. Uma cultura evolui quando práticas 

originadas desta maneira contribuem para o sucesso do 

grupo que as pratica em resolver seus problemas. É o efeito 
sobre o grupo [ênfase minha], não as conseqüências 

reforçadoras para membros individuais, que é responsável 

pela evolução da cultura. (p. 478)  

Uma prática cultural, assim, deve ser entendida como algo que tem um 

efeito sobre o grupo e não sobre indivíduos em particular; ela incide sobre 

vários membros do grupo de uma mesma geração e se mantém (ou pode se 

manter se for selecionada) para indivíduos de outra geração109. Ainda que o 

nível de análise se complexifique110, a proposta do sistema ético skinneriano 

não estaria completa se não caminhássemos para uma discussão de quais 

práticas deveriam ser privilegiadas e de que modo poderíamos trabalhar para 

                                            

109 Algumas práticas culturais que parecem incompatíveis com a sobrevivência das culturas 

podem ter sido fundadas em práticas naturais que tiveram valor de sobrevivência, como a 

violência, superpopulação, obesidade, no entanto outras, como tabagismo, alcoolismo, 

uso de drogas, por exemplo, não têm valor de sobrevivência.  

110 Hoje, no behaviorismo radical, tem sido estudado o papel das metacontingências. Não 

será objeto de análise nesta tese, ainda que, futuramente, poderá haver essa 

necessidade. Um livro recente sobre o assunto foi lançado no Brasil e pode ser 

consultado para a introdução ao seu estudo: Todorov, Martone e Moreira (2005)  
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que elas ocorressem, considerando o efeito sobre o grupo111. Skinner 

(1978d/1972) evidencia que a cultura se desenvolveu sob contingências 

especiais de sobrevivência e se tornou bem sucedida quando pôde induzir 

seus membros a se comportarem de modo mais sutil e complexo. “(...) Um 

importante estágio foi alcançado quando a cultura induziu alguns de seus 

membros a estarem preocupados com sua sobrevivência, porque eles 

poderiam planejar práticas mais efetivas.” (p. 53). Para ser efetivo, tal 

planejamento, deveria ser pautado na ciência. Zuriff (1980) acredita que a 

ciência pode colaborar com a preservação da sociedade, não 

necessariamente escolhendo um objetivo e, sim, nos capacitando a predizer 

o valor de sobrevivência de determinadas práticas culturais. A partir de então, 

pode-se começar a trabalhar para fortalecer o comportamento que tornará 

isto possível.  

Supomos que uma cultura mais maleável e criativa, que identifica seus 

problemas e busca soluções produtivas, tem maiores chances de promover 

sua sobrevivência. Skinner (1999a/1955-56, 1999d/1961) considera que 

delinear novas práticas culturais seria como planejar um experimento. O 

autor, em 1969, oferece critérios para considerar o que seria uma cultura bem 

planejada: 

                                            

111 Para exemplificarmos como é atual a análise e a proposta de Skinner do quanto nossa 

cultura está seriamente ameaçada, apresentaremos, brevemente, dados do relatório 2005 

do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2005). Os dados são 

impressionantes. Segundo a reportagem divulgada em 07 de setembro de 2005, o gasto 

com armamento supera em 10 vezes o gasto com ajuda humanitária. Em alguns países o 

gasto é ainda maior: para cada dólar gasto com ajuda humanitária, gastam-se 25 com 

poderio bélico. Para termos uma idéia mais precisa de como os recursos com guerras, ou 

ameaças de guerras é enorme, o relatório, segundo a reportagem, relata a comparação 

desse gasto com outros: os gastos dos países desenvolvidos na luta contra a AIDS 

representam o investimento de três dias em armamentos; com 3% do que foi gasto em 

despesa militar entre os anos 2000 e 2003 se evitariam a morte de três milhões de 

crianças por ano. 
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Uma cultura bem planejada é um conjunto de contingências 

de reforçamento sob o qual seus membros se comportam de 

maneira tal que mantém a cultura, capacita-a a enfrentar 

emergências e modifica-a de tal modo que fará essas coisas 

mais efetivamente no futuro. Grandes sacrifícios pessoais 

por interesses que conflitam com o grupo podem existir, mas 

são resultados de um mau planejamento. (Skinner, 1969, p. 

41) 

Do mesmo modo que é implacável a crítica à determinação do ser 

humano, defendida pelo behaviorismo radical, a proposta skinneriana de 

planejamento de uma cultura enfrenta opositores ferozes. Em defesa dessa 

idéia, Skinner (1975/1971) evidencia que as sociedades não-planejadas não 

estão funcionando bem e poderiam contar com a ciência e com a propriedade 

intrínseca à atividade dos cientistas de permanente avaliação de 

procedimentos e produtos; o erro seria não tentar.  

Associada à idéia de que uma cultura planejada seria prejudicial está, 

a nosso ver, a inquietação a respeito de quem, ali, exercerá o poder. Para 

Skinner (1975/1971, 1978n/1972, 1973), a relação entre o controlador e o 

controlado é recíproca. A questão sobre ‘quem controlará’ não deveria se 

referir a um tipo de pessoa, ou à sua qualificação, e sim a qual ambiente 

determina o comportamento. Uma cultura, em permanente evolução, é o que, 

provavelmente, controlará o controlador112. Ainda uma vez, é necessário 

lembrar que o homem não é uma vítima ou um observador passivo do que 

ocorre com ele. O homem é controlado por seu ambiente, mas seu ambiente 

                                            

112 Segal (1987) reconhece que o medo de uma sociedade planejada é compreensível, a 

partir do exemplo do Grande Irmão que nos vigia e controla (e que paradoxalmente dá 

tanto ibope nas televisões do mundo e de nosso país) e de um ‘admirável mundo novo 

padronizado’. A autora nos oferece alguns exemplos de como a sociedade enfrentaria 

uma situação como esta – se ela viesse a ocorrer –, mas está claro que sociedades como 

as descritas nos livros mencionados não são conseqüências inexoráveis da proposta de 

planejamento do behaviorismo radical. 
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é amplamente construído pelo homem. E, mais ainda, “(...) No planejamento 

de nossa própria cultura, o homem pode dizer que está no controle de seu 

próprio destino.” (Skinner, 1978d/1972, p. 54). 

Se planejar uma cultura é tarefa fundamental, a importância da 

educação, para Skinner (1978j/1973), é visível. Diz o autor: “Educação á uma 

importante função da cultura – possivelmente, no fim das contas, é a mais 

importante ou única função. Uma cultura, como um ambiente social, deve 

transmitir-se para seus novos membros. (...)” (p. 132) e ainda, “A política 

educacional é, afinal, uma questão de delinear/planejar [design] o homem. 

(...)”.(Skinner, 1968, p. 236). 

E a defesa da educação ainda se estende. Skinner (1978j/1973), ao 

descrever o que nos controlaria para mudar práticas culturais danosas, 

afirma: 

Devemos nós agir por que estamos amedrontados ou há 

razões positivas para mudarmos nossas práticas culturais? 

O assunto ultrapassa a educação, mas é algo que a 

educação tem muito a oferecer. Para fugir ou evitar o 

desastre, as pessoas, provavelmente, se concentrarão em 

medidas punitivas de um estado policial. Para trabalhar para 

um mundo melhor, elas deveriam, ao invés, se dirigir aos 

métodos positivos da educação. Quando encontrar seus 

métodos mais efetivos, educação será quase unicamente 

relevante para a tarefa de estabelecer e manter um mundo 

melhor. (p. 147 e 148) 

Defenderemos aqui, portanto, que a educação, com a visão do 

otimismo crítico, teria condição exemplar de agir para a construção, 

manutenção, transformação de práticas que incrementariam o bem da 

cultura.  
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A educação é uma das agências de controle113 (ético) relatadas por 

Skinner em Science and Human Behavior (1972/1953), ao lado do governo, 

da religião, da psicoterapia e da economia. As agências de controle, em 

conjunto com os indivíduos que controla, são sistemas sociais e, assim, 

partes integrantes da cultura total. Uma cultura, como um ambiente social 

completo e complexo, contém tanto contingências que são mantidas por 

indivíduos, quanto contingências mantidas por instituições. 

Destacamos, anteriormente, que se a comunidade ética (ou o grupo 

ético) a que nós pertencemos não é bem organizada e nem tem 

procedimentos consistentes, agências institucionalizadas operam com mais 

sucesso e são mais bem organizadas do que um grupo ao lidar com um 

conjunto particular de variáveis.  

Skinner (1965/1953, 1971, 1975/1971) afirma que comportar-se para o 

bem dos outros (no presente e no futuro) torna-se mais poderoso na medida 

em que esses ‘outros’ forem organizados. Ainda que a maneira de agir e os 

objetivos possam ser semelhantes àqueles estabelecidos pelo grupo, numa 

organização (agência de controle) conta-se com especialistas e o controle 

pode se tornar mais forte e, até, ser exercido por meio de formas mais 

elaboradas de punição. As agências organizam-se tanto para codificar 

contingências em leis que especificam o comportamento e sua punição de 

forma mais definida, quanto para prover agentes para aplicar sanções e agir 

de modo a transformar comportamentos e o que sentimos. Uma implicação 

significativa desse fato é que, conforme Skinner (1975/1971), quando o 

controle e o contracontrole se deslocam para agências organizadas, de modo 

geral, perde-se o contato com as contingências naturais e, assim, pode-se vir 

                                            

113 As agências que mencionamos são as tratadas por Skinner na secção VI de seu livro. 

Certamente há mais agências controladoras na sociedade, mas o autor as apresenta 

como um possível modelo de análise a ser aplicado em relação a instituições fortes e 

presentes em muitas sociedades.  
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a perder a possibilidade de alterar aquilo que seria necessário a partir da 

realidade, por exemplo.  

Skinner (1968) nos desafia a planejar um sistema educacional que 

deva levar em consideração quais problemas uma cultura terá no futuro, 

delinear quais são os comportamentos ou cadeias comportamentais 

complexas que contribuirão para sua superação e utilizar-se da tecnologia do 

ensino para educar de modo efetivo. Skinner (1968), também, compromete 

todos os envolvidos de alguma forma com a educação com essa tarefa: não 

apenas os alunos, mas os que ensinam, os que são educadores gestores, os 

que fazem pesquisa educacional, os que fazem a política educacional e os 

que mantêm a educação. 

O primeiro desafio é esboçar quais são os problemas que a cultura 

enfrentará, o que dependeria, também, de uma análise macroconjuntural. 

Essa foi a discussão que vimos apresentando, a nosso ver, desde o início 

deste trabalho e, a partir dos problemas, poderemos propor o que deveria ser 

ensinado e como fazê-lo.  

Problemas que a cultura enfrentará  

Vimos apresentando os problemas que enfrentamos hoje e que, sem 

medidas adequadas, prometem inviabilizar o futuro das culturas em geral. 

Entre eles, foram citados: explosão populacional sem o aumento da 

produtividade, ampliando o número de pessoas que nada têm; holocausto 

nuclear; fome; doenças; poluição do ambiente; exaustão dos recursos 

naturais; desperdício de recursos materiais e humanos para desenvolver 

sistema militares; distribuição desigual de bens; pobreza; violência; práticas 

opressivas; pessoas com fartura de posses materiais e deprimidas, 

aborrecidas, inquietas; armazenamento inadequado de lixo radioativo; 

desperdício de recursos materiais, financeiros e humanos em atividades que 

colocam em risco o ser humano; envenenamento de recursos naturais, com a 

deterioração da camada protetora da Terra, que tem gerado desastres 
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naturais sem precedentes; implicações que os transgênicos trazem para o 

debate moral e a saúde; efeitos tóxicos de agentes farmacológicos e sua 

drogadição; critérios fundamentalmente econômicos dirigindo prioridades de 

pesquisa e terrorismo.  

Pudemos considerar que algumas práticas culturais têm colocado em 

risco a cultura hoje e que, imaginamos, seriam desastrosas para sua 

sobrevivência: o uso do controle aversivo; o uso de reforçamento positivo 

distribuído de forma desigual ou para benefício de poucos; a liberação de 

reforçamento não contingente a comportamentos produtivos; o uso do 

homem autônomo e da liberdade individual para explicar comportamentos; a 

ação por conta do efeito prazeroso das conseqüências; e, ainda, como 

discutiremos a seguir, o comportar-se sob controle de regras que não têm 

relação com o que ocorre na natureza e a manutenção do controle cerimonial 

por parte das agências controladoras.  

Não esgotando as razões para as mazelas descritas, Abib (2001) 

destaca três obstáculos à produção do bem das culturas: o imediatismo da 

natureza; práticas culturais que revigoram o imediatismo e comportamentos 

que perderam seu valor de sobrevivência e se mantêm em detrimento de 

comportamentos produtivos. Uma possível proposta para superar esses 

diversos obstáculos é que devemos considerar, a seguir. 

O que deve ser ensinado como forma de contribuir para a 

sobrevivência das culturas 

Reconhecer que a cultura que leva em consideração a sobrevivência 

tem mais chance de ser duradoura é bom, mas não é o suficiente. Embora 

seja difícil dizer, exatamente, quais tipos de comportamento humano 

provarão ter seu valor em um futuro que não pode ser claramente previsto 

(Skinner, 1969), nas discussões anteriores sobre o valor primário e os valores 

agregados, há indicativos a respeito de quais as práticas que devemos 

investir.  
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Transmitir os conhecimentos acumulados e socialmente produzidos 

Uma instituição de ensino concretiza políticas educacionais por meio 

de seu currículo114 e de seus agentes (professores, alunos, administradores); 

por isso, é crucial incluir a preparação dos professores para exercer sua 

função de modo a interferir efetivamente na construção de bens da cultura 

por meio da educação de outros é crucial. Se o professor não estiver apto a 

desempenhar essa tarefa, não haverá planejamento escolar que possa 

sustentar a consecução dos objetivos a que se propôs. Para Robinson 

(2001), estudantes e professores se encontram numa relação recíproca e 

bidirecional, sendo que “(...) o comportamento dos professores é a parte do 

meio educacional que mais afeta o comportamento do educando e o 

comportamento do educando é a parte do meio educacional que mais afeta o 

comportamento do educador. (...)” (p. 134) 

Parece-nos que Zanotto (2004), também, concorda.  

O fundamental papel social da educação inviabiliza-se 

quando os agentes que nela atuam não conseguem exercer, 

com competência e autonomia, sua função de ensinar. 

Controlados por contingências que geram e mantêm 

repertórios limitados e repetitivos, por contingências 

coercitivas, por regras impostas arbitrariamente ou por 

regras construídas a partir de saberes ideologizados, os 

professores se mantêm desinformados, desatualizados e 

afastados dos conhecimentos que precisam adquirir para 

ensinar de modo eficiente e autônomo. 

Não basta formar adequadamente os professores se as 

contingências sob as quais eles trabalham os mantiverem – 

e a outros profissionais da educação – como trabalhadores 

                                            

114 Estamos entendendo que currículo expressa, além de um rol de disciplinas, conteúdos e 

formas de avaliação, o proceder dos agentes educacionais, mesmo que não de forma 

explícita.  
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alienados115. Mas é preciso formá-los adequadamente, 

inclusive para que interfiram e mudem as contingências em 

vigor. (p. 37) 

O sistema educacional deveria, assim, estar preocupado com a 

formação de alunos, e também de professores e administradores escolares, 

que deveriam ter um perfil diferente daqueles que atuam nas outras agências 

de controle. 

Isto porque o compromisso com a tarefa de ensinar é, para o 

behaviorismo radical, primordial. Skinner (1978m/1972) é muito enfático: é de 

responsabilidade dos gestores da escola e, em última instância dos 

professores, planejarem o ensino.  

Aqueles que deixam seus estudantes, por eles mesmos, 

decidirem o que eles devem estudar e deixam o 

ensinamento para o ambiente físico, social e textual estão, 

essencialmente, abdicando de ser professor. Eles traem os 

estudantes que devem, já, se preocupar com o seu futuro e 

falham em ajudar aqueles que nunca tiveram qualquer razão 

para se preocupar. É possível que a educação um dia seja 

responsabilizada pelos milhões de jovens que agora não são 

nem bem preparados para o futuro, nem estão seguros de 

que terão algum. (p. 159) 

Ao propormos conteúdos de ensino-aprendizagem, o conhecimento do 

aluno, de seu repertório, de seu contexto deve ser levado em consideração; e 

além de transmitir o conhecimento socialmente produzido, é necessário 

ensinar condutas éticas e valores culturais, concordando com Barrett et al 

(1991). O foco da atuação educacional é, claro, o indivíduo, mas transcende 

                                            

115 O conceito de alienação, aqui apenas mencionado, pode ser melhor compreendido na 

perspectiva da Análise do Comportamento, a partir da leitura do capítulo 3 do livro Upon 

Further Reflection (Skinner, 1987). Nota da autora. Em tempo, nesta tese discutimos, 

brevemente, o conceito de alienação no capítulo 5. 
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ao seu interesse. Por isso as escolhas educativas não podem ser o que é a 

vontade de alguém – quer sejam alunos, professores, administradores ou 

pais –, e nem aquilo de que gostamos. Não é o aluno que dirá o que ensinar 

porque, entre outros argumentos, ele está mais sob controle do imediato do 

que o professor ou os gestores da educação. (Skinner, 1978l/1972) 

Do mesmo modo que a cultura impõe seus padrões éticos e morais 

sobre [upon] seus membros, ao transmitir a cultura, “(...) a educação impõe 
[ênfase do autor] o que já tem sido aprendido por outros sobre [upon] seus 

estudantes. (...)” (Skinner, 1978m/1972, p. 158). 

Barrett et al (1991) consideram que um bom professor ou um bom 

sistema educacional deve tanto fazer o estudante aprender mais rápido do 

que aprenderia sozinho quanto o que for aprendido deve beneficiar a si e a 

sociedade como um todo. Com o auxílio de regras éticas, não espúrias, a 

agência educacional116, como parte da sociedade, deve considerar que, ao 

preparar o aluno para o futuro, são as conseqüências não-educacionais que 

manterão o seu comportamento. Ter o futuro como parâmetro é fundamental 

porque muito do que se faz na escola não tem importância particular no 

momento e, se não tiver no futuro, não há porque fazê-lo. Não se trata só de 

planejar o conteúdo a ser ensinado, mas preocupar-se em como construir um 

repertório de comportamentos que irá ter conseqüências reforçadoras na vida 

diária e profissional do aluno, e para os outros que o cercam, e os outros 

no/do futuro. A tarefa do professor é a de levar os estudantes a dizer e a 

fazer coisas que não diziam ou faziam antes da ação educativa e a de se 

preocupar se no futuro tais comportamentos terão probabilidade de se manter 

e ser úteis.  

                                            

116 Ainda que outras instituições possam se comportar como uma agência educacional, 

estaremos tratando apenas da escola porque este é o objetivo do trabalho.  
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Skinner (1969) afirma que, como o professor é reforçado quando o 

aluno responde algo da forma como ele havia esperado, normalmente age 

para obter tais respostas negligenciando a probabilidade de que respostas 

similares ocorram no futuro. E não se trata de colocar os alunos em 

determinada situação e ‘esperar para ver o que ocorre’: educação não pode 
ser seleção. Opondo-se a isto, Skinner (1968) é categórico, apresentando de 

forma invertida o que é, atualmente, voz corrente: o aprender exige o 

comprometimento com o ensinar117; e não qualquer ensinar, mas o fazê-lo do 

modo mais adequado118. Diz o autor: 

(...) ensinar é simplesmente arranjar contingências de 

reforçamento. Deixado a si mesmo, em um dado ambiente, 

um estudante irá aprender, mas ele não terá sido 

necessariamente ensinado. A escola da experiência [no 

sentido de escola da vida] não é uma escola no fim, não 

                                            

117 Não estamos aqui defendendo a idéia que Paulo Freire (2003/1968) tão bem descreve 

como o professor bancário, que deposita o seu conhecimento sobre o aluno. Se antes 

houve uma nítida descompensação da relação ensino-aprendizagem em direção ao 

ensino, independentemente de qualquer aprendizagem – originando as clássicas falas, 

infelizmente ainda presentes, ‘eu ensino e é o aluno que não aprende’ -, sua crítica 

‘vergou a vara para o lado oposto’: a experiência individual é a que importa, cada um já 

traz a sua potencialidade para aprender e vai desenvolver no tempo certo para ele, etc. 

Quando defendemos uma preocupação com o ensinar, reafirmamos que Skinner 

considera que o ensino é o arranjo – planejamento e execução - de contingências de 

reforço para interferir na aprendizagem (torná-la mais produtiva, mais rápida, sem 

condições aversivas, com objetivos que prevejam benefícios individuais, da sociedade 

como um todo).  

118 Barrett et al (1991) escreveram o texto The right to effective education onde estão 

descritos os direitos que os alunos têm em relação a: contexto educacional; currículo e 

objetivos instrucionais; avaliações; métodos instrucionais; responsabilidade pelo sucesso. 

Foi material construído por educadores provenientes de diferentes instituições e 

apresentam, de forma clara, o que deveria ser cuidado para que a educação fosse mais 

eficiente.  
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porque ninguém aprenda nela, mas porque ninguém ensina. 

Ensinar é o ato de facilitar a aprendizagem; uma pessoa que 

é ensinada aprende mais depressa do que quem não é. (...) 

(p. 5) 

Preparar para o futuro e para a realidade que nos cerca, de forma 

planejada, é tarefa das mais importantes e pode ser realizada de modo 

adequado pela escola. Como fazer isto? Skinner (1978j/1973) considera que 

não poderíamos simplesmente trazer o mundo para dentro da escola ou 

destruir as salas de aulas para que, obrigatoriamente, o aluno tivesse contato 

com o mundo. De fato,  

(...) (a) ninguém aprende muito do mundo real sem ajuda. 

(...) A educação formal fez uma tremenda diferença na 

amplitude das habilidades e conhecimentos que podem ser 

adquiridos por uma pessoa durante seu tempo de vida.  

(b) um princípio muito mais importante é que o mundo real 

nos ensina somente o que é relevante para o presente; ele 

não faz nenhuma preparação explícita para o futuro. (p. 144) 

A educação poderia produzir pessoas aptas a lidar com as outras 

agências e, desse modo, entre os profissionais mais habilitados para planejar 

contingências que tornem o futuro importante está o professor. Se a 

educação está primariamente comprometida com estabelecer um mundo 

melhor, o professor deveria planejar objetivos, e suas inúmeras atividades, 

com a perspectiva de oferecer aos alunos razões para aprender 

comportamentos que serão úteis não de forma imediata (ainda que não se 

deva descartar o ensino de comportamentos úteis para o aluno no momento). 

E mais, não apenas objetivos a serem cumpridos no futuro, mas com a ótica 

da sobrevivência da cultura, valor que deveria reger os diversos 

comportamentos dos indivíduos. Como não poderia ser diferente, uma 

ciência do comportamento humano seria base para esse planejamento. 

Para aplicar os ensinamentos do behaviorismo radical é importante 

incluir estratégias para observar e analisar – continuamente –, o 
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comportamento e as condições ambientais e intervir para apoiar 

comportamentos seguros ou eliminar comportamentos de risco. Avaliações 

que verificam o que ocorreu apenas ao final de uma etapa não têm guarida 

na análise experimental do comportamento.  

Prestar atenção ao comportamento do aluno pode fazer com que 

contingências de reforçamento positivos possam ser a base de nossas 

ações. Explicamos: de modo geral, consideramos obrigação de o aluno fazer 

o que ‘deve ser feito’ e, assim, damos atenção às pessoas somente quando 

elas fazem algo que as desviem do caminho imaginado. Se concordarmos, 

com Skinner (1972/1953, 1968), que os comportamentos devam ser 

modelados e mantidos é fundamental nos preocuparmos, prioritariamente, 

com instâncias em que o comportamento adequado aparece e intervir nesse 

momento. 

Conhecimento e habilidades científicas são conteúdos precípuos a 

serem ensinados. Como utilizar-se da ciência está na base da prática de 
mudar as práticas a aluno deveria aprender, para se preparar para ocasiões 

futuras, como realizar uma observação, como selecionar materiais relevantes 

para determinadas atividades; como organizá-los e propor soluções 

experimentais, que significa aprender a fazer (e a consumir) ciência. Isto 

significa, mais amplamente, que ao estudante devam ser ensinadas 

respostas que foram produzidas pela comunidade acadêmica e científica, 

mas é fundamental aprender a chegar a respostas adequadas a partir de 

circunstâncias novas e sem a presença de qualquer representante da 

agência educacional. Assim procedendo, a escola provará seu sucesso 

quando fora dela os alunos desenvolverem esses comportamentos. 

Robinson (2001) propõe que os professores não devem se restringir 

ao ensino de conhecimentos acadêmicos e se devam ensinar 

habilidades/conhecimentos sociais e pessoais que, igualmente, seriam 

produtivas para se alcançar os bens éticos: dar-se bem com as pessoas, 

comunicar-se efetivamente, ser capaz de solucionar e prevenir problemas 
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interpessoais; e ter condutas comunitárias, como por exemplo, a cooperação 

e o cuidado com a ecologia.  

Uma das atividades que devem ser explicitamente planejadas é educar 

para a preservação do meio físico. Já em 1948 (Walden Two) Skinner 

recriminava as poucas nações industrializadas (entre elas a que ele morava) 

que poluíam e consumiam os recursos do meio ambiente. Muitos dos 

problemas apontados pelo autor, e enunciados no início deste capítulo, 

referem-se à destruição do meio e à necessidade de mantermos os recursos 

ambientais de nosso planeta; mantermos não apenas no sentido do seu não-

esgotamento, mas de seu não-envenenamento. As mudanças físicas da 

Terra (furacões, ondas gigantes, erosões), o dissipar dos recursos ambientais 

são muito evidentes e, para desfavor da cultura, os governantes não têm 

agido para superar os danos, que temos causado. Comportamentos pouco 

ecológicos estão relacionados, conforme Horcones (2005b), ao padrão de 

consumo que foi sendo estabelecido pelas sociedades ocidentais – pelas 

práticas sociais e comerciais; especialmente, pelo conceito de que o 

progresso está fundamentado no desenvolvimento econômico, o que leva as 

pessoas a querer cada vez mais bens materiais, ao invés de investir no 

desenvolvimento humano, no sentido de se tornar melhor pessoa, aprender 

mais com o outro, etc. Os valores da competição, apropriação de bens e o 

consumismo são opostos aos que deveriam ser promovidos: a cooperação e 

o compartilhar como forma de consumir menos, ter menos, comprar menos 

(valores pró-ecológicos). 

Isto não é incompatível com o desenvolvimento de uma tecnologia 

avançada; outrossim, compromete educadores e cientista no trato com 

recursos que são públicos e deveriam beneficiar a todos. Além da promoção 

de ações educativas, no sentido de reciclar o lixo, não poluir o ar ou a água, 

não consumir mais do que se necessita, a ciência pode descobrir novas 

tecnologias que sejam menos agressoras ao nosso meio.  
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Além disso, como já notamos, a beleza, harmonia do ambiente é um 

valor agregado ao bem da cultura. A depredação do ambiente natural, a não 

reposição de recursos naturais (reflorestamento, por exemplo) são exemplos 

relativos ao nosso ambiente físico, que demonstram a falta de 

comportamento ético.  

Ao procedermos com as preocupações enunciadas neste item  

poderemos ter uma geração de indivíduos que possam exercer ou demandar 

um controle tecnológico e não cerimonial, conforme apresenta Glenn 

(2005/1986). A autora discute dois tipos de contingências presentes numa 

cultura: as tecnológicas e as cerimoniais.  

Contingências tecnológicas envolvem comportamento que 

são mantidos por mudanças não arbitrárias no ambiente. Os 

reforços que participam das contingências tecnológicas 

derivam seu poder de sua utilidade, de seu valor, ou de sua 

importância às pessoas que estão envolvidas nesses tipos 

de contingências, assim como de outras. Por outro lado, 

contingências cerimoniais envolvem comportamentos 

mantidos por reforços sociais os quais derivam seu poder do 

status, da posição ou da autoridade do agente reforçador, 

independentemente de qualquer relação com as mudanças 

ambientais que, direta ou indiretamente, beneficiam as 

pessoas que se comportam. (p. 16)  

Parece-nos importante critério a ser considerado. Ao concordarmos 

que nossa sociedade é composta por relações entre desiguais, o controle 

cerimonial tende a ser exercido de forma contundente e, no mais das vezes, 

em benefício do agente que despende reforços sem atentar para a função ou 

utilidade para outros. Os bens éticos seriam favorecidos se as contingências 

agindo sobre determinada cultura fossem as do tipo tecnológico, por razões 

evidentes.  

Skinner (1999d/1961) considera que se a instituição educacional fosse 

entendida como uma tecnologia comportamental haveria muitas vantagens. 
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Seria entendida como uma tecnologia, aproximando-se do sentido dado por 

Glenn (2005/1986), que derivaria seu poder de sua utilidade, de seu valor, ou 

de sua importância às pessoas que são diretamente envolvidas nas 

contingências educacionais; “(...) uma tecnologia comportamental e cultural 

baseada somente em reforçamento positivo (...)” (Skinner, 1972/1948, p. 

260); uma tecnologia que ultrapasse “(...) uma sociedade competitiva, na qual 

a recompensa de um homem é a punição de outro, para uma sociedade 

cooperativa na qual ninguém ganhe à custa de outrem.” (Skinner, 1972/1948, 

p. 261) 

A proposta ética do behaviorismo radical, mais uma vez, deve estar 

fundamentada em constantes experimentações, que dependem do ensino-

aprendizagem de habilidades e conhecimentos científicos.  

A prática de mudar as práticas como um comportamento muito 

importante para a fundação e manutenção de comportamentos éticos, deve 

estudar/descobrir relações/descrever fenômenos levando em consideração o 

controle tecnológico e, assim, superando qualquer argumento de autoridade. 

Produzir variabilidade comportamental 

Mesmo que não se possa planejar uma cultura como um todo (e, 

talvez, fosse o ideal, como sugere Skinner, 1987a/1982), é possível planejar 

práticas melhores. Para tanto, uma cultura bem delineada deveria promover a 

variabilidade e “(...) a ciência maximizar ocorrências acidentais. (...)” (Skinner, 

1975/1971, p. 155).  

Se concordarmos que a cultura só tem existência a partir do 

comportamento dos indivíduos que mantêm suas práticas, investir na 

variabilidade comportamental se torna absolutamente importante. “(...) É 

sempre um indivíduo que se comporta, que age sobre o ambiente e é 

transformado pelas conseqüências de suas ações, e é quem mantém as 
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contingências sociais que são uma cultura. (...)”. (Skinner, 1975/1971, p. 

199). 

Do mesmo modo que as espécies, as culturas aumentam sua força 

quando estão submetidas à variação e seleção. Assim, uma das tarefas para 

promover o bem da cultura seria arranjar (planejar e executar) contingências 

para que a novidade e a diversidade, já que essenciais, possam ocorrer.  

Skinner (1968, 1978j/1973, 1978a/1977) reconhece que a educação, 

mais do que as outras agências, teria a possibilidade de contribuir para o 

bem da cultura, ao poder produzir, de modo sistemático, a variabilidade 
necessária para que a seleção de comportamentos mais proveitosos se dê e, 

assim, poder preparar um futuro melhor. Uma tecnologia de ensino “(...) se 

for derivada de uma política sábia, será, também, capaz de planejar 

contingências ambientais de modo a gerar a mais promissora diversidade.” 

(Skinner, 1968, p. 243).  

Isto deveria gerar um repertório extensivo que promoveria a 

originalidade, a variabilidade comportamental e a possibilidade de 

aparecerem ‘mutações’ produtivas, adequadas e mais aptas à sobrevivência.  

Poderíamos fomentar a originalidade ao gerar comportamentos que 

não se parecem com o do professor (o que significa ir contra a avaliação que 

é tradicionalmente feita nas salas de aula, em que se pede para o aluno, 

apenas, repetir o que lhe foi ensinado). E ainda, como afirma Skinner (1968), 

podemos ampliar o papel do acaso e, como por definição não se ensina 

comportamento original porque senão não seria original, “(...) podemos 

ensinar ao estudante arranjar contingências as quais maximizariam a 

probabilidade de que respostas originais ocorrerão. (...)” (p. 180) 

O ser humano precisa agir sobre o mundo para poder ter a chance de 

ter comportamentos selecionados. Ao perdermos nossa inclinação para agir 

estamos colocando a sobrevivência da espécie, e da cultura, em sério risco. 

Numa escola, se mantivermos os alunos ocupados em atividades produtivas 
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de acordo com os objetivos propostos, aumentamos a probabilidade de o 

professor avaliar se o aluno está aprendendo e se algo precisa ser mudado 

em seu programa. Aumentamos, igualmente, a probabilidade de que um 

comportamento original possa aparecer. Ao planejarmos atividades, 

condizentes com o objetivo final para o seu tempo de lazer, poderemos 

aumentar a probabilidade de ensinar, também nas horas de ‘recreio’, 

comportamentos éticos. 

Ao planejar a variabilidade aumentamos a probabilidade de que o 

diferente possa ser reforçador, aumentando a tolerância com o que ocorre 

diversamente ao que nós propusemos. Alguns dos valores agregados 

mencionados anteriormente exigem essa educação para a diversidade, até 

porque, muitos dos graves problemas que hoje as culturas como um todo 

enfrentam estão fundados na intolerância com o diferente, com quem não é 

do mesmo grupo ou partido, com quem não professa a mesma fé, com quem 

não é da mesma raça, com quem não é do mesmo país ou não fala o mesmo 

idioma. Pessoas diversas e práticas culturais versáteis são fundamentais 

para a sobrevivência de cada um de nós e da cultura. 

Utilizar as conseqüências imediatas para maximizar conseqüências remotas  

Outro ponto a ser levado em consideração ao debatermos sobre 

práticas culturais mais propícias, diz respeito à sensibilidade do 

comportamento às conseqüências mais remotas. Para Skinner (1975/1971), 

coerentemente com a filosofia e ciência da análise experimental do 

comportamento, tanto a evolução biológica quanto a cultural desempenham 

papel importante. A evolução biológica tornou a espécie humana mais 

sensível e mais hábil para lidar com o ambiente e a evolução cultural ampliou 

essa tarefa e colocou o organismo humano sob controle muito mais extenso 

do meio. Esta concepção nos permite acreditar que o homem continua em 

permanente mudança e que o aumento da sensibilidade às conseqüências 

do ambiente poderia incrementar a probabilidade de nos comportarmos sob 
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controle de conseqüências remotas. É esta a defesa de Abib (2001), para 

quem, concordando com Skinner, o desenvolvimento humano se faz na 

direção de uma progressiva sensibilidade às conseqüências de nossas 

ações, tendo por derivação, aumentado a chance de que o homem possa 

esperar pelas conseqüências mais remotas. Obviamente, se considerarmos a 

evolução do homem como espécie, é possível concordar com os dois 

autores: o homem primitivo possuía uma relação mais imediata com o seu 

meio. Puderam-se desenvolver características filogenéticas e ontogenéticas 

favoráveis ao aumento da sensibilidade para conseqüências atrasadas e este 

caminho pode/deve continuar.  

Como já indicamos em outros momentos, uma das dificuldades em 

cuidar do mundo em que vivemos ou das próprias pessoas é o fato de que o 

presente é muitas vezes incompatível com o futuro ou com valores 

tradicionais. Em sendo assim, a tarefa de quem trabalha para o bem da 

cultura seria acelerar o desenvolvimento de práticas que trariam as 

conseqüências remotas do comportamento para o presente. Conseqüências 

remotas não podem agir diretamente para modificar comportamento e, por 

isso, é difícil agir para o bem das culturas se conseqüências reforçadoras são 

imediatas e conseqüências aversivas (que colocam em risco a cultura) são 

atrasadas.  

Uma forma de nos tornarmos controlados por conseqüências remotas 

envolve outras pessoas, quando estas mediarem as conseqüências do 

comportamento de alguém (Skinner, 1971), sendo que o modo mais eficiente 

de se especificar um mundo melhor no sentido ético ou moral será 

esclarecendo a relação entre o comportamento reforçado no momento e as 

conseqüências aversivas remotas (Skinner, 1975/1971). Esta preocupação 

do autor está expressa em diversos textos, anunciando uma questão 

eminentemente ética: “(...) Ética e Moral estão particularmente preocupadas 

em colocar em jogo [into play] as conseqüências remotas do comportamento. 

(...)” (Skinner, 1975/1971, p. 164) ou “(...) Uma das grandes façanhas da 
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cultura tem sido a de fazer as conseqüências remotas influenciarem o 

comportamento do indivíduo. (...)” (Skinner, 1978d/1972, p. 52) e “(...) Ética é, 

principalmente, um problema de conflito entre conseqüências imediatas e 

remotas. (...)” (Skinner, 1987a/1982, p. 6). 

Como deveríamos agir para ficar sob controle de conseqüências tão 

remotas que, provavelmente, não viveremos para com elas contatar? As 

respostas, obviamente, não são simples. Skinner (1975/1971) apresenta 

reforçadores condicionados como ‘pontes’ com os quais poder-se-ia cobrir o 

espaço entre as conseqüências imediatas e as remotas. Do mesmo modo, 

Jacobs (1991) afirma que “(...) conseqüências remotas são funções de 

hierarquias ou cadeias de conseqüências imediatas. (...)” (p. 641).  

Segal (1987) comenta que o segredo é suplementar as contingências 

intrínsecas com contingências extrínsecas especialmente planejadas para tal. 

“(...) Quando conseqüências imediatas estão em oposição com 

conseqüências remotas, devemos planejar para compensar as 

conseqüências imediatas por outras que estão em consonância com os 

resultados remotos projetados para o indivíduo e para o grupo.” (p. 156). 

Assim, poderemos tornar o indivíduo sensível a conseqüências remotas 

(trazendo-as ‘para perto’) quando agregarmos algumas conseqüências 

imediatas que dão suporte a práticas que vão de encontro às nocivas, 

mesmo que no futuro. Malott e Suarez (2005/2004) afirmam que muitas 

conseqüências que exercem essa função são aversivas: utilizando exemplos 

que envolvem dinheiro, um reforçador bastante generalizado, podemos 

propor taxas por quantidade de lixo jogado (incentivando, de algum modo, a 

reciclagem); ou tributar automóveis que emitem gases poluentes. Há, 

também, contingências de reforçamento positivas que poderiam estar 

atuando: reciclar latas de alumínio e receber descontos para compras em 

supermercado, etc.  

O problema é que a seleção de práticas culturais que favoreceriam a 

bem da cultura no futuro está, a nosso ver, ameaçada pelas condições a que 
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a humanidade está hoje exposta: as facilidades tecnológicas atuais das quais 

computadores são exemplos evidentes. O computador, com a internet, os 

programas de envio de mensagens, de imagens transmitidas em tempo real 

tem ‘acelerado’ o tempo. Com o breve panorama descrito no capítulo III, com 

o recurso a Chauí, Goergen, Lipovetsky, consideramos que a atuação 

recíproca entre meio ambiente (físico e social) e o homem, nos tem 

encaminhado numa direção oposta, ao tornar o imediato, ou melhor, o 

imediatíssimo como regra para sociedades que deveriam estar preocupadas 

com o planejamento do futuro. 

Seria possível contarmos com alguns tipos de profissionais para levar 

em consideração o futuro? Skinner (1989g/1988) acredita que o ‘quarto-

estado’119 composto por mídia, professores, cientistas e acadêmicos é 

privilegiado para agir para o benefício da cultura. A atividade da mídia – livre 

– poderia desempenhar o papel de estar voltada para o futuro porque sua 

ação de reportar os fatos e exortar à ação pode não gerar ganho imediato120. 

Como já explicitado, os cientistas e os acadêmicos estão submetidos a 

contingências especiais que minimizam o efeito de conseqüências pessoais 

imediatas e, assim, eles estariam mais habilitados a analisar e propor 

mudanças em práticas culturais com maior probabilidade de preservar a 

cultura. Também, afirma Wood (1979): os comportamentos científicos são – 

ou deveriam ser – práticas sociais orientadas para o futuro. Os professores 

têm um papel privilegiado já que, até por ofício, deveriam estar 

                                            

119 Skinner (1989g/1988) sugere que os três primeiros estados são o governo, a religião e 

práticas econômicas. Complementa o autor (1978b/1973): o governo representa o poder 

exercido pela polícia e forças armadas; a religião representa a mediação de sanções 

supranaturais e a economia representa o poder do dinheiro.  

120 Provavelmente Skinner faria uma análise diferente, neste momento, em relação à mídia já 

que temos tido exemplos, à exaustão, de como esse importante instrumento de crítica 

social tem servido, sordidamente, a interesses privados. Skinner está, acreditamos, 

invocando o papel secular deste meio de comunicação. 
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comprometidos com comportamentos dos seus estudantes que podem ser 

úteis no futuro.  

Em um dos seus últimos ensaios Skinner (1990) propõe, no nosso 

entender, uma tarefa urgente para o quarto-estado. 

(...) Cientistas estão descobrindo mais e mais sobre as 

conseqüências futuras do que nós estamos fazendo. Vemos 

professores, escritores e a mídia tornando o que a ciência 

descobre mais e mais amplamente conhecido. (...) 

[levando a] uma mudança na ‘cultura’ distinta do governo, da 

indústria e religião. Consiste na disseminação do que é 

sabido em relação ao futuro (necessariamente por 

descrição) para um grande número de pessoas e a 

organização de protestos contra governantes, industriais e 

religiosos que não ajustem suas práticas ao que é 

conhecido. Dar a essas instituições razões para mudar suas 

práticas poder-se-ia dizer que é converter o conhecimento 

do futuro por descrição em conhecimento por contato [by 

acquaintance]. Se o que pode ser conhecido sobre o futuro 

então se tornar parte da história de pessoas suficientes, a 

Terra pode se conservar por mais tempo. (p. 105) 

Agindo assim, o ‘quarto-estado’ constituir-se-ia nas forças mais 

transformadoras (para não dizer revolucionária) da sociedade, ou o quarto-

estado poderia promover uma evolução funcional (como prefere Jacobs, 

1991), até porque ampliaria a informação para um número maior de pessoas 

que, como dissemos anteriormente, não sabem que o mundo passa por 

graves problemas; e, ainda, divulgaria possíveis soluções. 

Utilizar regras e educar para o autocontrole como possibilidade de 
minimizar o conflito entre as contingências presentes e as remotas 

Dittrich (2004b) indica duas possibilidades para o fortalecimento de 

determinadas culturas e que ajudariam a minimizar o conflito entre 

conseqüências imediatas e remotas: regras e autocontrole.  
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Não poderíamos, num debate que trata de valores éticos, deixar de 

discutir a importância das regras. Afinal, “(...) A cultura ‘torna o futuro 

importante’, analisando contingências, extraindo regras121 delas, reforçando 

as pessoas quando elas seguem as regras, etc.” (Skinner, 1973, p. 262). Se 

há regras éticas, a educação, também, se interessa por transmiti-las, e já que 

elas são importantes para a promoção e sobrevivência da sociedade, 

devemos discutir, também, como ultrapassar sua cristalização. 

Tecnicamente falando, regras são estímulos discriminativos verbais 

que explicitam uma contingência e, assim, deveriam especificar o 

comportamento desejado e as variáveis controladoras (antecedentes e 

conseqüentes). Segundo Malott e Suarez (2005/2004), a formulação de 

regras é necessária quando o reforçamento é atrasado. Regras são 

importantes para gerar comportamentos éticos porque elas, de modo geral, 

especificam contingências que atuam não muito proximamente (se assim 

fosse, talvez, não precisássemos da regra). 

Além de comportamento governado por regras, há aqueles que são 

modelados diretamente pelas contingências e que, algumas vezes, podem 

                                            

121 Isto não significa que é possível substituir todas as contingências por regras. Skinner 

(1976/1974) evidencia isto afirmando que alguns comportamentos modelados pelas 

contingências estão além do alcance da descrição verbal e, assim, algumas contingências 

não podem ser acuradamente descritas como regras. Aliás, elas existem antes de 

formularmos regras. “(...) Comportamento que é modelado pelas contingências não 

mostra conhecimento das regras. (...)” (Skinner, 1969, p. 162). Para enfatizar mais esse 

ponto Skinner, utilizando-se do famoso pensamento de Pascal de ‘o coração tem razões 

que a própria razão desconhece’ afirma: “(...) Pascal parece estar dizendo simplesmente 

que comportamento governado por regras e comportamento modelado por contingências 

são diferentes e que o primeiro não pode simular o último. As contingências contêm 

razões que as regras jamais podem especificar. [!]” (Skinner, 1969, p. 171)  
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ser transformados em regras 122. Skinner (1969) apresenta uma distinção 

entre comportamento modelado por regras e modelado pelas contingências: 

(...) Nós nos referimos só ao comportamento modelado 

pelas contingências quando dizemos que um organismo se 

comporta de uma determinada forma, com uma determinada 

probabilidade porque o comportamento foi seguido por 
um determinado tipo de contingência no passado 
[ênfase do autor]. Nós nos referimos ao comportamento sob 

controle de estímulos que especificam contingências quando 

dizemos que um organismo se comporta de uma forma 

determinada porque ele espera que uma conseqüência 
similar se siga no futuro [ênfase do autor]. (p. 147) 

Estamos enfatizando uma diferença fundamental: o comportamento 

modelado pelas contingências tem a sua probabilidade alterada para o futuro, 

mas o comportamento governado por regras permanece com a probabilidade 

de sua ocorrência indeterminada. Por isso, também, é necessário ter outras 

contingências que sustentam as regras.  

O comportamento governado por regras é diferente do comportamento 

modelado pelas contingências descritas na regra123. De forma parecida ao 

que ocorre com reforçadores artificiais e naturais, quando o comportamento é 

governado por regras, ficando sob seu controle, e não das contingências, 

perde-se o contato com os produtos /conseqüências inerentes da ação. 

                                            

122 Skinner (1990), seguindo Bertrand Russel, discute que o conhecimento, imposto sobre o 

conhecedor a partir dos três níveis de seleção, pode se por um contato direto com o 

mundo [by acquaintance] ou por descrição, se ele nos é dado a partir do conhecimento de 

outros. Pode-se estabelecer uma relação entre as vantagens e desvantagens dessas 

formas de conhecer o mundo de modo semelhante ao do comportamento modelado pelas 

contingências (conhecer por contato) ou governado por regras (conhecer por descrição). 

123 Isto não significa, como já vimos, que seja possível descrever toda e qualquer 

contingência.  
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As regras podem ficar obsoletas, mas, obviamente, não se pode usar 

esse qualificativo em se tratando de contingências da realidade. Regras 

apresentam uma considerável desvantagem em relação ao comportamento 

modelado pelas contingências, porque estas podem mudar e o 

comportamento modelado diretamente por elas seria sensível a essas 

alterações; já o comportamento governado por regras pode não se alterar tão 

prontamente e o risco que corremos é ficar sob controle de algo que pode 

não ter mais qualquer, ou pouca, relação com o ambiente, correndo o perigo 

da sua cristalização.  

Como não é possível deixarmos de contar com as regras, este último 

aspecto deve tornar mais enfática a necessidade de que a ética do 

behaviorismo radical deva ser uma ética da experimentação. 

Segundo Vargas (1975), regras éticas são propostas para nos colocar 

sob controle mais efetivo das práticas da comunidade a que pertencemos. As 

regras da comunidade são apresentadas em máximas, provérbios, sabedoria 

popular por exemplo, e apresentam razões para serem obedecidas. O grupo 

provê apoio quando, além de descrever os códigos, coloca-os em vigor 

acompanhados de contingências suplementares.  

O sucesso de uma regra depende de vários fatores: de ela ser um 

estímulo discriminativo para determinada pessoa, da história de reforçamento 

social do indivíduo, do seu estado de privação e saciação em relação ao 

reforço em questão (Zuriff, 1987); depende ainda de quem enuncia a regra 

(parte da história do reforçamento social de cada um), de quais 

conseqüências reforçadoras descritas pelas regras as sustentem e que 

devem estar apoiadas em contingências efetivas (Skinner, 1975/1971).  

Conforme salientado, as regras éticas, apesar das ressalvas, têm a 

importante função de aproximar/colocar em jogo, no presente, as 

conseqüências remotas (que não poderiam modelar diretamente 
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comportamentos) que promovem o bem da cultura. Skinner (1975/1971) vai 

além: sem elas há pouco comportamento moral ou ético. 

A questão prática, que já consideramos é como as 

conseqüências remotas podem ser efetivas. Sem ajuda, a 

pessoa adquire muito pouco comportamento moral ou ético 

sob [ação das] contingências naturais ou sociais. O grupo 

fornece contingências de apoio quando descreve suas 

práticas em códigos ou regras os quais dizem para os 

indivíduos como se comportar e quando põe em vigor essas 

regras com contingências suplementares. (p. 165) 

(...) A sociedade codifica suas práticas éticas, legais e 

religiosas, de modo que, seguindo o código, o indivíduo 

pode emitir um comportamento apropriado às contingências 

sociais sem ter sido diretamente exposto a elas. As leis 

científicas cumprem uma função semelhante ao guiar o 

comportamento dos cientistas. (Skinner, 1969, p. 123) 

As regras éticas são, assim, de fundamental importância para o debate 

que ora apresentamos até porque alteram a efetividade relativa de um 

determinado reforçador. A dicotomia poder-fazer/ dever-fazer está, mais uma 

vez, presente e é possível, agora, considerá-las como partes de um mesmo 

continuum. Queremos dizer que, quando houver as condições advogadas por 

Skinner (da impossibilidade concreta de se seguir uma determinada norma e 

seu oposto), o poder-fazer e dever-fazer desaparecem como pólos de uma 

ação ética124. Em síntese, deixamos a condição de dever-fazer (relacionado a 

condições aversivas, de alguma forma) e caminhamos para o poder/fazer 

quando estamos nos comportando sob contingências de reforçamento 

positivo, com reforçadores naturais e mantidos pelas próprias contingências.  

                                            

124 Aliás, quando essas condições estiverem realizadas, será desnecessário discutir sobre o 

valor primário da sobrevivência da cultura. 
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O que ocorreria quando houvessem situações de conflito entre 

contingências de reforçamento positivo e contingências coercitivas? A 

discussão sobre o autocontrole125, comportamento fundamental para a 

sobrevivência da cultura, está, então, posta. Se o reforçador para 

determinada ação fosse poderoso e a punição amena não seria necessário 

utilizarmos nosso repertório do autocontrole. Do mesmo modo, o oposto: se a 

punição for poderosa e o reforçador ameno, não haveria uma situação de 

conflito caracterizada. Por exemplo, pode ocorrer de o reforçador ser 

imediato e a punição atrasada, situação comum quando tratamos de 

comportamentos que devem ser úteis para a sobrevivência da cultura.; à 

medida que nós conhecêssemos esse processo, poderíamos necessitar do 

comportamento de autocontrole. 

Skinner (1965/1953) e Segal (1987) consideram o comportamento de 

autocontrole um elemento essencial e necessário, especialmente, ao que 

tange aos comportamentos éticos a ser desenvolvido. Os autores lembram 

que o autocontrole é conseguido com ajuda da sociedade a que 

pertencemos, que deveria se preocupar se seus cidadãos estão 

desenvolvendo tanto habilidades e conhecimentos intelectuais e criativos, 

quanto valores morais em consonância com os interesses do grupo. “(...) A 

sociedade sábia fomenta pesquisas sobre comportamento de forma a poder 

aproveitar-se da tecnologia resultante para o propósito de construir cidadãos 

inteligentes, criativos, reflexivos, afetuosos, morais e com autocontrole.” 

(Segal, 1987, p. 151) 

A cultura a que pertencemos e, em especial, o grupo ético, participa, 

ativamente, para a produção do autocontrole; ele provê condições para o 

autoconhecimento – condição necessária, mas não suficiente – e 

contingências suplementares para que o comportamento ocorra. Sendo 

                                            

125 Para aprofundar o tema do autocontrole, sugerimos a dissertação de mestrado de Nico 

(2001). 



 151

assim, Segal (1987) afirma que a chave para o autocontrole é o 

autoconhecimento que nos faria manipular as causas do nosso 

comportamento. Isto porque, conforme Skinner (1965/1953) as variáveis a 

serem manipuladas pelo próprio sujeito, precisam ser por ele conhecidas já 

que o nosso comportamento é determinado do mesmo modo como o 

comportamento de todos os outros seres humanos. Para que o autocontrole 

se dê, é importante observar a resposta a ser controlada, bem como analisar 

as variáveis que podem estar interferindo nela. 

 Como a ênfase para a produção de mudanças visando ao bem da 

cultura é na educação, uma tarefa central seria educar para o 

autoconhecimento e para o autocontrole126.  

(...) O que caracteriza a espécie humana, no entanto, é o 

desenvolvimento de uma cultura, um ambiente social que 

contém as contingências que geram autoconhecimento e 

autocontrole. É este ambiente que tem sido, por tanto tempo, 

negligenciado por aqueles que têm se interessado pela 

determinação interna da conduta. Tal negligência tem 

significado que práticas melhores para a construção de 

autoconhecimento e autocontrole têm sido perdidas. 

(Skinner, 1978d/1972, p. 52) 

O autocontrole é um produto das culturas, selecionado pelas 

contingências de reforçamento que tem um papel especial para a 

manutenção de comportamentos éticos. A ênfase dada nas sociedades para 

a liberdade e/ou para o homem autônomo tem dificultado a descoberta de 

melhores modos de se autoconhecer e autocontrolar. Controlamos o nosso 

comportamento pessoalmente, ao alterarmos variáveis ambientais das quais 

                                            

126 Skinner (1965/1953) expõe nove técnicas de autocontrole, a saber: restrição e ajuda 

física; mudança de estímulo; privação e saciação; manipulação de condições emocionais; 

uso de estimulação aversiva; drogas; condicionamento operante; punição; e ‘fazer uma 

outra coisa’.  
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o nosso comportamento é função, a fim de alterarmos a probabilidade de 

uma determinada resposta.. 

A educação poderia, ainda “(...) ensinar comportamentos precorrentes 

de autogoverno, os quais permitem ao homem escapar das contingências 

positivas, cujas últimas conseqüências são aversivas.” (Skinner, 1968, p. 

173) 

 Skinner (1972/1948) propõe que o autocontrole ético deva ser 

ensinado desde a mais tenra idade, por exemplo, a partir de 3 a 4 anos e 

completado até 6 anos; a partir daí, como qualquer outro, comportamentos 

éticos devem ser mantidos. Uma parte importante do treinamento em Walden 

Two visava a desenvolver tolerância à frustração a partir de um planejamento 

de pequenos e graduais passos. Comportamentos deste tipo são 

fundamentais para a manutenção das relações entre as pessoas e, dessa 

forma, incrementam o bem para si, para os outros e para a cultura. 

Regras produzidas e utilizadas por uma comunidade, não cristalizadas, 

mantidas por contingências suplementares, aliadas a comportamentos de 

autoconhecimento e autocontrole podem contribuir para maximizarmos o 

efeito reforçador de contingências remotas e mais benéficas para a cultura. 

Utilizar critérios coletivos e inserir a comunidade na proposição de valores  

Dissemos que o planejamento de uma cultura deveria promover 

valores adequados (conforme os valores agregados antes explicitados) de 

modo a mantê-la e transformá-la considerando o interesse do grupo tanto 

quanto das pessoas individualmente. A ressalva é que o bem para si não 

deveria ser muito conflitante com o bem geral; e se assim o fosse, o bem 

geral deveria prevalecer. O autor complementa essa idéia afirmando que “O 

homem que insiste em julgar a cultura em termos de se ele gosta ou não dela 

é o verdadeiro imoral. (...)” (Skinner, 1969, p. 41).  
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Ainda uma vez mais, Skinner reafirma que critérios individuais não são 

prioritários para decidir sobre práticas adequadas e, mais do que isto, pautar-

se por critérios individuais seria imoral ou reacionário. Só para esclarecermos 

este aspecto: como a preservação da própria vida é um bem para cada um 

de nós e como fomos alterando nossa sensibilidade de forma a responder a 

conseqüências imediatas, podemos concordar com Krohn-Bonem e Bonem 

(1980) de que o comportamento ético. 

(...) se dá quando eventos diretamente reforçadores para o 

indivíduo são, também, reforçadores para a sociedade no 

final das contas (...) é não ético reforçar comportamento que 

não conduz à sobrevivência da cultura. É de 

responsabilidade dos behavioristas arranjarem contingências 

de reforçamento que melhorem práticas sociais e promovam 

o efetivo uso do controle da sociedade como uma 

ferramenta para desenvolver os comportamentos mais 

benéficos culturalmente. (p. 61) 

Se retomarmos a discussão sobre o sistema ético de Skinner, 

perceberemos que o cerne de sua proposta está no bem para os outros e, 

superando o ‘altruísmo interessado’ ele atinge o ‘altruísmo puro’. Abib (2005) 

afirma que o livro Beyond Freedom and Dignity é o resultado de um enorme 

esforço de Skinner em se desvencilhar do sujeito psicológico e ganhar a 

qualidade de sujeito ético, na medida em que seus valores estão inteiramente 

balizados pelo bem da cultura. 

É possível trabalharmos para promover os valores agregados, não 

como parte de um grande projeto de difícil implementação, mas como tarefa 

cotidiana. Por exemplo, Holland (1978c), considerando que cada um de nós 

poderia desenvolver o que ele chamou de ‘um modelo Frazier’ (em referência 

ao planejador de Walden Two), exemplifica um trabalho em universidade que 

agiu sem estimular a competição, discutindo os objetivos do curso em 

comum, ensinando e aprendendo em conjunto, distribuindo notas pelo 

coletivo apesar de existirem avaliações individuais.  
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Ainda que a ciência possa contribuir efetivamente para o planejamento 

de uma cultura adequada, e entre elas a educação, Skinner considera que 

práticas culturais mais benéficas não podem impostas. Para Skinner 

(1987a/1982) “(...) Não seria uma cultura correta [right] se isto fosse feito. 

(...)” (p. 11). Dittrich (2004a) apresenta autores que, compartilhando dessa 

manifestação de Skinner, defendem a necessidade de que valores envolvem 

negociação e não sua imposição; defendem, ainda mais, que “(...) os 

objetivos, intervenções e resultados sejam continuamente avaliados não 

apenas pelo analista, mas também pela comunidade que o recebe (...).” (p. 

273). 

Entre esses autores, Holland (1978c) defenderá que os behavioristas 

radicais devem ampliar a sua audiência já que precisamos de uma análise 

extensiva e vigorosa de nossa sociedade e de multiplicar ações que já se 

mostraram produtivas para resolver questões de fundo. Fawcett (1991), num 

texto instigante e entre outras propostas, considera que a relação entre 

pesquisadores e sujeitos não podem ser colonialistas, de dominação; e 

Jacobs (1991) considera importante avaliar variáveis presentes no cotidiano 

que podem interferir na efetividade de qualquer programa. Diz o autor: 

(...) Interesses complexos, pressupostos ingênuos sobre 

complexas inter-relações, práticas políticas, 

macroeconômicas, culturais e religiosas, e outras variáveis 

inerentes na vida diária, não são facilmente reduzidas a uma 

página de jornal ou dissertação, mas são fatores salientes 

para qualquer comunidade. (...) (p. 642) 

Holland, Jacobs e Fawcett não estavam analisando em especial a 

educação. Ainda assim, não podemos duvidar que essas importantes 

constatações possam ficar ao largo de qualquer proposta que envolva uma 

comunidade de indivíduos como instituições de ensino e em se tratando de 

ética. Para esses behavioristas radicais, tanto quanto Skinner (1965/1953), é 

importante contar com a participação de todos os envolvidos. “(..) O 

experimento formalizado da ciência, somado à experiência prática do 
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indivíduo em um conjunto complexo de circunstâncias, oferece a melhor base 

para a ação efetiva. (...)” (Skinner, 1965/1953, p. 436). 

A proposta de que a comunidade deva ser envolvida na discussão de 

seus próprios objetivos e, também, na atribuição de sua avaliação tem 

relação com a autonomia que se deseja do aluno, no futuro. O que queremos 

formar é uma pessoa que consiga avaliar seu desempenho sem ajuda de 

outros e que possa propor suas ações. Quanto mais ele exercitar num 

ambiente de aprendizagem, melhor ele poderá, em circunstâncias similares 

exibir esses comportamentos, certamente necessários para si, para os outros 

e para sua cultura. 

Utilizar-se de critérios coletivos para balizar comportamentos éticos, ao 

lado de garantir a inserção dos diferentes (sob algum aspecto) no diálogo, a 

fim de produzir, o máximo possível, consensos contribui, de forma decisiva, 

para restabelecer a reciprocidade balanceada, nosso próximo ponto.  

Restabelecer a reciprocidade balanceada 

Skinner em Walden Two (1972/1948) defende não uma política de 

bem estar, mas um estado de reciprocidade balanceada como um dos 

objetivos a serem alcançados por uma sociedade. Tentar equilibrar os 

direitos individuais e de todos os indivíduos que estão relacionados com 

esses direitos é, como lembra Segal (1987), um dos principais problemas dos 

estudiosos da moral.  

Por exemplo, a noção de altruísmo – muitas vezes presente nos 

debates sobre a relação entre as pessoas –, deveria ser substituída por 

reciprocidade balanceada, com o princípio de que cada um aja efetivamente, 

fazendo o que pode fazer (e o que podemos ensiná-lo e, planejadamente, 

levá-lo a fazer), sendo um direito participar de uma atividade que possa ser 

recompensada de forma legítima. 
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Quando há um grupo ético forte, em que ‘os iguais’ em termos de 

poder participam, a reciprocidade balanceada é mais fácil de se alcançar. 

Dificuldades maiores se impõem quando este não é o padrão das relações, 

como ocorre inúmeras vezes. A partir de Skinner (1971, 1999g/1972, 

1978d/1972), Sidman (1995/1989) e Malott e Suarez (2005/2004), 

consideramos que um critério mais estrito para medir a saúde de uma cultura 

é verificar o bem–estar dos mais desprovidos de poder, os que não estão em 

condições de, eles próprios, demandarem um bom tratamento: 

crianças/jovens, deficientes mentais, doentes mentais/psicóticos, idosos, 

prisioneiros, especialmente institucionalizados. Obviamente há diferenças 

entre esses cinco tipos de pessoas: se crianças são pequenas, velhos são 

‘fracos’, doentes mentais e deficientes mentais não podem protestar e se 

ousarem fugir (efetivamente) são mais facilmente reconduzidos à instituição, 

e com presidiários o sistema parece ter que ser aversivo127. No entanto, há 

algo em comum na condição de tais pessoas: são mais expostos a maus-

tratos. E por quê? 

(...) São eles maltratados porque para aqueles que tratam 

deles falta simpatia, compaixão, ou benevolência, ou falta 

consciência? Não, o fato importante é que eles não estão 

em condições de retaliar. É fácil maltratar essas pessoas 

sem ser maltratado por elas. O confronto entre humanistas e 

católicos no LaFarge Center em Nova York, falhou em deixar 

claro que as origens [ênfase do autor] da consciência não 

pode ser encontrada em entidades psicológicas e sim em 

sanções punitivas. (Skinner, 1978d/1972, p. 53) 

De acordo com Skinner, o comportamento de proteger e ajudar outros, 

deve ter sido selecionado por contingências de sobrevivência tanto quanto foi 

                                            

127 Os exemplos são muitos: Skinner (1999g/1972) lembra a literatura de Charles Dickens 

como expressão do que ocorre em orfanatos; e cenas chocantes vindas do Iraque podem 

servir como uma amostra do que ocorre nas prisões.  
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selecionada a tendência de o ser humano sentir ‘compaixão’, no sentido de 

‘sofrer com’ os outros. O grupo ético do qual fazemos parte é que nos ensina 

a nos comportarmos para o bem dos outros, incluindo não maltratar crianças 

e desamparados; para tanto, instrui e estabelece sanções. “(...) Uma cultura 

ensina seus membros a chamar aqueles que maltratam outros de ruins e seu 

comportamento de errado. Ela estabelece uma regra para lidar com o mau 

tratamento de outros e mantém sanções apropriadas para induzir as pessoas 

a segui-las. (...)” (Skinner, 1999g/1972, p. 331) 

No entanto, quando não há mais o controle forte do grupo e as regras 

estabelecidas não são sustentadas por outras contingências, um tratamento 

desumano pode ser dado àqueles desprovidos de poder. O grave problema 

que mantém os cuidadores128 de presos, crianças, idosos, deficientes 

mentais e doentes mentais agindo dessa forma é a inexistência de 

contracontrole efetivo por parte desse grupo de indivíduos. Se os que 

estiveram sob cuidado de outros não exercerem alguma forma de 

contracontrole, o comportamento de cuidadores mudará e, freqüentemente, 

não na direção do cuidado com o outro. 

Os cuidadores não estão submetidos a quase nenhuma contingência 

que proveria uma reciprocidade balanceada129, conforme Segal (1987), a 

qual facilitaria comportamentos éticos da parte destes. Os maus tratos e a 

‘falta de compaixão’ demonstrada por muitos que deveriam se responsabilizar 

pelo cuidado com idosos, crianças, presos, doentes mentais e deficientes 

mentais se dão, não por uma degradação do caráter desses indivíduos, como 

                                            

128 Estaremos usando o termo ‘cuidadores’ no seu sentido mais amplo, ainda que, talvez, 

seja hoje, uma generalização indevida para o caso de algumas pessoas em determinadas 

instituições. 

129 No caso, tanto ‘cuidadores’ quanto os que são ‘cuidados’ deveriam agir para prover 

controle positivo contingente a comportamentos produtivos, com um mínimo de controle 

aversivo.  
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já deve ter ficado evidente na perspectiva do behaviorismo radical. O que 

ocorre é que, como qualquer comportamento, o comportamento de cuidar 

adequadamente dos outros além de modelado, deve ser mantido.  

Somos capazes de, com autores do behaviorismo radical, assinalar 

algumas propostas que contribuiriam para resolução desse problema, mas 

para todas elas há pontos a serem superados.  

Uma alternativa seria a sociedade prover apoio para que cuidadores 

tenham seu trabalho facilitado, como por exemplo, tendo um número de 

pessoas suficientes para o trabalho a ser executado sem sobrecarga e com 

pagamento condizente. Ainda assim isto é pouco. Como afirma Skinner 

(1999g/1972), a abundância de recursos materiais não leva, por si só, 

indivíduos a serem preocupados com outros. Há ainda os códigos de ética 

das profissões que têm por objetivo especificar o certo e o errado para os 

profissionais no desempenho de suas funções, mas aqueles que são 

protegidas por ele e que poderiam, então, serem beneficiados, não o 

conhecem e/ou não têm os recursos necessários para requerer que ele seja 

cumprido. Uma possibilidade a ser executada em conjunto com a anterior 

seria ter uma comunidade de profissionais, para além das associações, muito 

organizada de modo a supervisionar, modelar e manter o comportamento de 

seus membros, propiciando que as regras explicitadas fossem seguidas, já 

que haveria razões – conseqüências contingentes ao comportamento – para 

tal. Como muito apropriadamente sublinha Sidman (1995/1989), “(...) A 

ausência de supervisão pública estabelece terreno apropriado para formas de 

punição cruéis e incomuns que criam docilidade e submissão facilmente 

garantida.” (p. 162) Uma constante supervisão da sociedade, acompanhando 

as ações das pessoas sistematicamente, avaliando procedimentos, 

experimentando novos, poderia minorar o quadro descrito acima. Uma ação 

conjunta de várias pessoas, bem como alterações no ambiente, contribuiria 

para minimizar os eventos aversivos envolvidos no cuidado dos menos 

favorecidos. Estimar o tratamento dado aos, assim chamados, desprovidos 

de poder tem, então, a função de avaliar o quanto uma cultura mantém 
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sólidas práticas culturais que encaminhariam para sua sobrevivência, sem 

corrermos o risco de estar promovendo ‘um bem para si’. 

O sistema ético skinneriano está, como temos demonstrado, 

alicerçado nos três tipos de bens, com total predominância dos bens da 

cultura e, assim, dos bens dos outros. A reciprocidade balanceada trata da 

relação entre pessoas, e uma máxima conhecida é a Regra de Ouro: ‘Faça 

aos outros aquilo que gostaria que fizessem a você mesmo.’ É possível, no 

interior do behaviorismo radical, utilizarmos dessa regra, que parece tão 

apropriada? Skinner (1965/1953) reconhece a importância da regra como 

uma afirmação generalizada de comportamentos apoiados pelo grupo, porém 

salienta que faltam elementos para que ela possa ter um valor preditivo 

melhor. Diz Skinner, (1999g/1972): “(...) A regra pode servir para prevenir 

maus tratos grosseiros, mas não prescreve um plano detalhado de ação (...)” 

(p. 334). Imaginamos que o autor não esperasse que máximas, provérbios, 

conselhos, que têm a função de sintetizar regras da sociedade, tivessem, na 

sua formulação, um ‘plano detalhado de ação’. O que Skinner nos chama à 

atenção é que o anúncio dessa regra por si só não basta, como pode fazer 

crer filósofo do porte de Kant que a enunciam como regra da razão prática.  

A nosso ver, a Regra de Ouro pode ter duas faces. A primeira é que a 

regra pode ser boa quando soubermos descrever contingências e, assim, 

tivermos consciência do que o bem é para mim, tanto quanto para um 

determinado grupo. Se isto não ocorrer, é alta a probabilidade de que o ‘bem 

para si’ seja o critério do que é ‘bem para o outro’; neste caso estamos 

agindo, prioritariamente, para um bem próprio130. Uma segunda face é quase 

                                            

130 Com esta afirmação não estamos descaracterizando a discussão sobre o bem para si 

feita anteriormente. Estamos, aqui, nos referindo ao fato de que o bem para si deveria ser 

balizado pelo bem da cultura e, sempre que possível, sem conflitos de interesses (entre 

pessoais e coletivos). O que está em discussão é a possibilidade concreta de exercer a 

reciprocidade balanceada. 
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o seu oposto: Skinner (1999g/1972) comenta que, de modo geral, não 

sabemos o que queremos agora ou quereríamos se fossemos crianças, 

velhos, prisioneiros, psicóticos ou deficientes mentais (para utilizar como 

exemplo os desprovidos de poder), de forma a tornar a nossa vida melhor. 

Normalmente, se nos pedissem para descrever uma vida melhor, uma boa 

vida, ela seria em princípio ‘mágica’, como já discutimos, e estaríamos 

distantes de nos beneficiarmos de qualquer contato com importantes 

contingências de reforçamento do mundo físico e social, correndo o risco de 

não fortalecermos comportamentos éticos importantes. Se usássemos, 

também, de nossos sentimentos (de nossa sensibilidade para o 

reforçamento) e fossemos, por exemplo, ‘caridosos’ para com os outros que 

não necessitam de forma alguma de nossa caridade, incorreríamos em erro 

semelhante. Agindo dessa forma, estamos mais distantes de concretizar o 

bem da cultura.  

Segal (1987) considera, ainda, que para construir a reciprocidade 

balanceada devemos entender que pessoas com habilidades/ conhecimentos 

diferentes podem e devem fazer parte de um mesmo debate ético131. Por 

exemplo, professores e alunos diferem uns dos outros por determinadas 

habilidades/conhecimentos (que, aliás, devem ser objetos de ensino-

aprendizagem), mas que não autorizam a exclusão de uma das partes do 

debate sobre comportamentos éticos numa instituição de ensino. Não 

estamos aqui propondo que professor e aluno tenham condições iguais e é 

isto que uma proposta de reciprocidade balanceada visa a defender; 

queremos sim, resguardadas as especificidades de ambos, afirmar que não 

se pode prescindir de qualquer parte e, mais do que isto, deve-se considerar 

que cada um tem uma real contribuição a dar.  

                                            

131 Segal (1987) apresenta com o conceito de diálogo moral a possibilidade de sujeitos 

semelhantes perante um grupo, conseguirem a eqüidade consensual, já que todos 

poderiam agir de forma a beneficiar todos, mesmo que individualmente algo tivesse que 

ser cedido. 
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Desse modo, um outro aspecto que garante a produção da 

reciprocidade balanceada é formular regras a serem seguidas por todos, 

‘regradores e regrados’. Na escola há vários exemplos de regras que servem 

aos alunos e não aos professores. Para tratarmos das mais simples: alunos 

não podem entrar atrasado em sala, mas o professor tem um bom motivo 

para o atraso; não podem entregar trabalhos fora do prazo, mas devolver 

avaliações corrigidas e comentadas não tem prazo e pode demorar bastante; 

não podem atender ao telefone celular durante a atividade em classe, mas o 

professor tem urgências; alunos não podem gritar entre si e com professores, 

mas estes podem fazer o ‘sermão educativo’ no volume que lhes aprouver no 

momento; alunos não podem fazer brincadeiras ‘de mau gosto’ com 

professores, mas estes estão tentando se aproximar da linguagem dos 

jovens, entre outros tantos exemplos132.  

Superando as adversidades anunciadas, restabelecer a reciprocidade 

balanceada seria um dos melhores modos de exercitar o respeito ao outro, 

como conceito fundamental para qualquer sistema ético.  

Já que queremos ensinar comportamentos que promovam o bem da 

cultura, deveremos, como preocupação do meio escolar como um todo, agir 

em conformidade com os valores agregados da ética de Skinner. No nosso 

                                            

132 Podemos estar aqui dando a impressão de que o professor é o ‘lado pior’ da escola. Seria 

ingenuidade defendermos isto. Como dissemos anteriormente professores, tanto quanto 

os outros envolvidos na tarefa educativa estão submetidos às contingências de 

reforçamento, história pessoal, condições de privação e saciação, que mantêm seu 

comportamento. A questão é que os educadores têm um papel determinante na 

efetividade do ensino, além de uma formação que deveria contribuir para a superação de 

problemas cotidianos. Os alunos aprendem, também, por imitação, modelação. Ainda, 

está mais nas mãos dos educadores tornar o ensino produtivo e com as características 

mencionadas anteriormente, já que são parte do ‘quarto-estado’, podem deter o controle 

face-a-face e deveriam ter o futuro como norte. 
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entender, a grande maioria, se não todos, podem ser implementados em um 

ambiente educacional.  

Educar para o lazer produtivo 

Ao lado do tratamento dos desprovidos de poder, uma outra forma de 

avaliar se a cultura promove o seu futuro é o tratamento dado ao lazer. O que 

as pessoas fazem nos momentos de lazer133? Há algum projeto de agências 

de controle ou de grupos éticos para atividades diferenciadas que incentivem 

valores agregados, como a arte, a música, a literatura, ou mesmo o 

relacionamento entre as pessoas de forma não aversiva, incentivando a 

cooperação, por exemplo?  

Discutimos anteriormente que há dois efeitos das conseqüências sobre 

o comportamento: o efeito prazeroso e o fortalecedor. Ficar sob controle do 

efeito prazeroso dificulta o aparecimento de repertórios complexos e variados 

e, como dissemos anteriormente, considerando que o homem foi se 

construindo a partir de sua ação, dificultar a variabilidade e complexidade do 

comportamento pode ter conseqüências danosas para o ser humano e sua 

cultura; dificulta, também, comportar-se de modo adequado para obter 

vantagens futuras e não imediatas. Desta forma, comportamentos muito 

simples, sem grande plasticidade ou variabilidade, podem ter sido 

fortalecidos por causa do seu efeito imediato agradável134. Algumas 

alterações ambientais devem ter ocorrido de forma a reforçar determinados 

comportamentos, de forma acidental ou não, que não são produtivos para o 

                                            

133 Skinner (1969, 1975/1971) comenta que o lazer parece ser a epítome da liberdade. Nesse 

sentido, as críticas à idéia de planejarmos o lazer têm como desafio, novamente, o fato de 

que o indivíduo tem o direito de não fazer nada ou fazer o que ‘lhe aprouver’.  

134 A análise comportamental já demonstrou que é possível aumentar o poder de um 

reforçador fraco se estiver sendo liberado num esquema apropriado, como por exemplo, o 

de razão-variável. 
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indivíduo ou para sua cultura. Skinner (1969) pergunta se podemos deixar 

como opção individual alguns comportamentos que devem ter surgido a partir 

do efeito agradável das conseqüências, tais como: usar drogas, consumir 

excessivamente, apostar em jogos de azar ou não fazer nada. Sua resposta 

é a de que, para a cultura, não é bom deixar que os efeitos imediatos, 

especialmente o do sentimento agradável, selecionem os comportamentos, 

pois, “(...) A cultura sofre particularmente quando essas contingências 

provam ser inadequadas e os homens voltam-se, então, para fortes 

reforçadores de agressão. (...)” (p. 70). 

Skinner (1978a/1977) acentua que em nossa sociedade temos 

‘perseguido a felicidade135‘ e, no mais das vezes, isto tem significado 

mobilizar recursos tecnológicos da cultura para produzir bens reforçadores 

imediatos com a conseqüente superestimulação do consumo136.  

Para ilustrar como a análise de Skinner é incisivamente atual, uma 

reportagem137 de 28 de agosto de 2005 sobre videogames (uma forma de 

lazer que se difundiu em fins dos anos 70, do século passado), apresenta o 

seguinte título na capa: “Brincando de matar velhinhas: crianças e 

adolescentes vivem a febre dos games politicamente incorretos, em que 

atropelam, espancam, assaltam, torturam e usam drogas”. O videogame tem 

algumas das características citadas ao iniciarmos este tópico: a resposta do 

                                            

135 Como apresentado no capítulo anterior, a felicidade não deveria se confundir com o possuir coisas. Skinner (1978a/1977) 

comenta, ainda, que o reforçamento positivo produziu tanto grandes riquezas quanto 

extrema pobreza. 

136 Mattaini (2001) ao discorrer sobre direitos humanos, contribui para incluir nova faceta no 

debate sobre o consumo superestimulado. Diz o autor: “(...) Este é, também, um mundo 

no qual as operações estabelecedoras são freqüentemente manipuladas por meio de 

marketing para aumentar o trabalho por reforçadores que podem, no final das contas, 

produzir resultados individuais ou coletivos pobres.” (p. 1) 

137 Publicada na Revista da Folha (parte de um jornal de grande circulação no Brasil). 
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indivíduo é muito simples; com baixo custo de resposta (normalmente apertar 

alguns botões); com reforçamento dispensado de forma imediata e 

intermitente (o que mantém mais eficazmente o comportamento); com 

mudança nas telas/fases do jogo de forma a parecer uma novidade 

constante. Há vários jogos desse tipo e a reportagem analisa especialmente 

o GTA que é o segundo mais vendido para plataforma de Playstation 2138, 

perdendo apenas para um jogo de futebol. A descrição do GTA é a seguinte: 

O jogador tem liberdade para cometer todo tipo de 

barbaridade: roubar carros, atropelar pedestres, matar 

policiais, atirar em portadores de deficiências com bazucas, 

espancar velhinhas, fazer programas com prostitutas e 

depois executá-las a sangue frio para pegar o dinheiro de 

volta, surrar pedestres com um taco de beisebol até 

encharcar a rua com o sangue, seqüestrar alguém ou 

assaltar casas. Quanto mais maldade comete, mais estrelas 

conquista. Os jogadores mais ‘estrelados’ são perseguidos 

por helicópteros, agentes do FBI e, no nível mais difícil, 

tanques de guerra. (Yuri, 2005, p. 12) 

O dono de uma LAN house139 dá um depoimento bastante ilustrativo: 

Na maioria dos jogos, você tem livre-arbítrio, pode decidir 

entre ser mocinho ou bandido. No GTA, por exemplo, dá 

para escolher personagens bons, ser taxista, garçom, 

manobrista. Mas ninguém quer esses porque, dizem, não 

tem nenhuma graça (...) (Yuri, 2005, p. 11) 

Quem ‘manda no jogo’ é o bandido; as opções para ser ‘mocinho’ não 

adicionam bens de consumo valorizados pela sociedade. Os depoimentos 

                                            

138 Um tipo de videogame dos mais vendidos no país. 

139 Um lugar com vários computadores e jogos para se escolher, em que se paga por tempo 

de permanência. No Brasil, segundo a reportagem, não há impedimento para qualquer 

um jogar qualquer jogo. 
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dos jogadores, recolhidos numa comunidade do Orkut chamada “GTA: só 

jogo pela maldade”, são ainda mais estarrecedores. 

‘O melhor do jogo é pegar um carro e sair por aí sem ver se 

é contramão ou calçada (...) aí é só procurar uma velhinha e 

colocar o carro em cima dela ou pular o polícia!’; ‘Subir nos 

capôs dos carros e explodir os miolos do motorista!’; ‘Eu, 

particularmente, curto sair por aí matando gente com a 

chave de fenda’; ‘Mano, vou te contar que aquela faquinha é 

um tesão de degolar a galera’. (Yuri, 2005, p. 12) 

Há uma indústria voltada para o culto do lazer politicamente incorreto, 

reforçado pelos indivíduos que jogam juntos e, até, por comunidades que 

discutem: “(...) qual maldade vocês acham mais legal fazer? (...)” (Yuri, 2005, 

p. 12)  

Ainda que não haja consenso sobre os malefícios de games violentos, 

alguém apostaria nesse tipo de lazer como contributivo para o benefício das 

culturas?  

Que atividades de lazer poderiam gerar comportamentos 

fortalecedores de uma cultura? Skinner (1999f/1968, 1969 e 1975/1971) 

sugere que a produção literária e o teatro; as artes, a música e a dança; 

desportos e jogos complexos; a ciência (contemplação, observação e 

exploração da natureza) são comportamentos que, como valores agregados, 

contribuem para o êxito de uma sociedade. Mas para isso ocorrer não basta 

viver em uma sociedade com recursos materiais e nem ter tempo livre para 

tal. 

(...) o lazer em si não conduz necessariamente à arte, à 

literatura, à ciência. São necessárias condições culturais 

especiais. Aqueles que estão interessados na sobrevivência 

de suas culturas devem, portanto, olhar de perto as 

contingências que subsistem quando as exigentes 

contingências da vida diária tiverem sido atenuadas. 

(Skinner, 1975/1971, p. 171)  
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O autor, mais uma vez, encaminha para o uso da tecnologia 

comportamental para solucionar questões referentes ao modo de tratar as 

pessoas que são mais desfavorecidas na sociedade – a forma como 

dispensarmos nossa compaixão – ou planejarmos nosso lazer. Pela 

importância da tarefa, que envolve a todos nós, não podemos, conforme com 

propriedade afirma Skinner (1978b/1973), “(...) continuar a deixar o futuro 

para os efeitos colaterais benéficos de uma forte preocupação com o 

presente. Alguma coisa mais explícita deve ser feita. (...)” (p. 28) 

Utilizar-se, o máximo possível, do controle face-a-face 

Como já frisamos, o grupo ético a que cada um de nós pertence tem 

maior probabilidade de manter o comportamento considerado bom, 

descrevendo regras que são mais facilmente seguidas já que seus membros 

desfrutam de igual poder. É um grupo que tem maior probabilidade de 

funcionar por consenso.  

De modo geral a relação entre as pessoas não é de igualdade e, para 

superar obstáculos que isto cria, algumas práticas podem ser indicadas, 

especialmente se a ação puder ser o governo das pessoas pelas pessoas, 

como está na base, mas não na prática, da democracia.  

Uma boa estratégia é retirar, o máximo possível, o controle de 

agências institucionalizadas e fortalecer o controle face-a-face. Para 

minimizar a ação das agências controladoras, Skinner (1972/1953) propõe 

que se deveria “(...) distribuir o controle do comportamento humano entre 

muitas agências que tenham tão pouco em comum que não seja provável 

que elas se juntem numa unidade despótica. Este é em geral o argumento a 

favor da democracia e contra o totalitarismo. (...)” (p. 440). A diversificação do 

controle teria, para o autor, uma vantagem adicional mais interessante: 

permitiria uma experimentação mais segura e flexível no planejamento da 

cultura.  
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O controle por agências teria a enorme desvantagem de destruir 

relações interpessoais e, com isso, a oportunidade especial de cada um 

reforçar o comportamento de outros seria perdida. No debate pertinente a 

esta tese, isto seria bastante oneroso, já que comportamentos éticos são, 

prioritariamente, dependentes dessa relação com os outros.  

Segal (1987), citando Hann, afirma que um dos mais prementes 

problemas sociais a ser enfrentado é que a participação moral dos cidadãos 

está muito, e crescentemente, limitada pelas instituições sociais, 

burocratizadas e impessoais, que afastam, cada vez mais o sujeito das 

conseqüências naturais de suas ações e interferem na possibilidade da 

negociação moral.  

Como forma de consolidar o controle face-a-face, deveríamos incluir a 

discussão feita por alguns behavioristas radicais sobre as contingências que 

operam numa comunidade pequena. Em Walden Two (1972/1948) Skinner 

defendeu que megalópoles como as que temos em número significativo não 

contribuem para o desenvolvimento de comportamentos que seriam muito 

adequados se considerarmos os bens do sistema ético. Segal (1987) afirma: 

“Escala pequena é a escala humana. Multidões são desagradáveis e 

estressantes. Grandes cidades são impessoais. (...)” (p. 153).  

Comunidades pequenas promovem, com maior facilidade, a 

reciprocidade balanceada, já que fomenta o encontro e conhecimento entre 

pessoas (impedido nas hordas anônimas, conforme Segal, 1987), 

aumentando a probabilidade de que nossas ações se dirijam para o bem do 

outro. A ação das agências controladoras ficaria mais sob controle das 
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conseqüências para os cidadãos, já que todos são partes de uma mesma 

comunidade que convive140. 

Só seria possível, então, um controle face-a-face em situações tão 

específicas como as apresentadas por Segal e defendida por Skinner em 

1948? É claro que as condições descritas são facilitadoras, mas na ausência 

destas, talvez possamos efetivar aproximações sucessivas a estas situações. 

Guilhardi (2004), ainda que não esteja discutindo a questão, assinala que 

poderíamos promover ‘células Walden’ nos diferentes ambientes em que 

interagimos com outros e, acreditamos, implementar os benefícios do 

controle face-a-face e da escala pequena aí. Por exemplo, nas unidades 

escolares, independentemente de seu tamanho, deveria ser tarefa da 

administração escolar (os educadores gestores), prover acompanhamento o 

mais individualizado possível do aluno. Como já temos afirmado, não são 

apenas as condições que garantem que contingências de reforçamento mais 

produtivas estejam operando – uma escola pequena não necessariamente 

educa e acompanha melhor os seus alunos. Se provermos ‘células Walden’ 

no sentido de: conhecer as necessidades e os limites individuais; contribuir 

para sua superação; manter todos os alunos trabalhando de acordo com 

suas possibilidades (e, passo a passo complexificando-as); e permitir que 

todos participem dos debates e definições da maior parte das regras que 

estão na base do fazer educativo. Tudo isto poderia ser um caminho 

promissor para implantar novas formas de convívio social na escola e que 

teriam chance de serem difundidas para o futuro. 

                                            

140 Novamente é necessário lembrar que essas são condições que favorecem a possibilidade 

de ações que possam beneficiar a cultura como um todo. Viver em uma cidade pequena, 

como tantas que temos no nosso país, por si só não garante que isto vá acontecer.  
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Utilizar-se de contingências positivas 

Em vários textos, Skinner (1972/1948, 1965/1953, 1978a/1977, 

1989g/1988) apresenta a possibilidade de construir uma cultura forte com 

base em reforçamento positivo abundante e consistentemente atribuído; o 

reforçamento positivo não age apenas em relação à pessoa, mas atua sobre 

toda a cultura de forma que os efeitos colaterais da punição não apareçam. 

Para evidenciar a importância de ficarmos atentos aos possíveis 

eventos coercitivos de um ambiente escolar pelo impacto que estes têm, 

defenderemos que devemos evitar, ao máximo, contingências aversivas.  

Já que o predomínio do controle coercitivo nos leva a aceitar a punição 

e a ameaça como naturais e inevitáveis, muitas vezes imaginamos que nossa 

única opção é o não-controle. Esta incompreensão básica do controle 

comportamental é um dos motivos para o fracasso geral da sociedade na 

exploração e no desenvolvimento de alternativas para a coerção. Ao 

descobrirmos e analisarmos as origens do comportamento cada vez mais 

complexo, somos obrigados a concluir que a ausência do controle é uma 

ilusão. A associação de influências hereditárias, biológicas, de pessoas e de 

lugares modela tudo o que fazemos. A opção de escolha entre o controle 

coercitivo e o não-controle, não está disponível, como já foi apresentado 

anteriormente. Uma vez que tenhamos nos libertado do mito do não-controle, 

opções genuínas realmente se evidenciam. Que tipo de controle queremos? 

Construiremos um ambiente social coercitivo ou não-coercitivo?  

Tanto o reforçamento positivo e o negativo, quanto a punição são 

poderosos para controlar comportamentos. Reforçamento positivo controla 

tanto quanto a punição e o reforçamento negativo, sem os subprodutos 

destes: “(...) violência, agressão, opressão, depressão, inflexibilidade 

emocional ou intelectual, autodestruição e destruição dos demais, ódio, 

doenças e estado geral de infelicidade.” (Sidman, 1995/1989, p. 248). 
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Como parte do cotidiano, a coerção se apresenta de muitas formas, 

mesmo que reconheçamos que algumas delas sejam mais freqüentes141. 

Skinner (1968), ao discutir porque os professores fracassam, exemplifica o 

uso de coerção na escola até hoje, de forma mais ou menos deliberada. 

A brutalidade da punição corporal e a grosseria que gera 

tanto em professores como em alunos levou, naturalmente, 

à reforma [educacional]. De modo geral, isso significou 

pouco mais do que mudar para medidas não corporais, das 

quais a educação pode se orgulhar de uma lista espantosa. 

O ridículo (hoje quase sempre verbalizado, mas antes 

simbolizado pelas orelhas de burro ou por forçar o estudante 

a sentar-se olhando para a parede), descomposturas, 

sarcasmos, críticas, encarceramento (‘ficar depois da aula’), 

trabalho extra na escola ou em casa, perda de privilégios, 

trabalhos forçados, ostracismo, ser posto no gelo e multas – 

são alguns dos artifícios que têm permitido ao professor 

poupar o bastão sem estragar a criança142. (...) (p. 92) 

Esse tipo de procedimento, tão bem enunciado por Skinner, imprime 

uma dificuldade a mais para estabelecermos um ambiente escolar sadio. 

Explicamos: a ‘vara’ é evidentemente coercitiva e, com o seu uso, 

comportamentos de contracontrole podem aparecer com mais facilidade; 

sarcasmos, não atender às solicitações de determinados alunos, propor 

tarefas em excesso, não são evidentemente coercitivas, ainda que o possam 

                                            

141 Sidman (1995/1989) apresenta alguns eventos naturais, inerentemente aversivos: 

conseqüências que ameaçam a vida ou dolorosas; que provocam extremo calor ou frio; 

barulhos extremamente altos ou irritantes; luzes ofuscantes; alimentos ácidos ou 

amargos.  

 

142 Em meu trabalho com vários professores pude observar o malefício de tais práticas com 

determinados alunos, escolhidos a dedo e marcados ano após ano, como produto do 

trabalho dos famosos e punitivos ‘Conselhos de Classe’. 
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ser efetivamente. A idéia de que a punição educa é muito forte em nossas 

sociedades. 

Ainda mais, é errado supor que ao punir maus comportamentos, as 

pessoas aprendem bons comportamentos. Procedimentos de punição não 

ensinam comportamentos adequados; ensinam, na melhor das hipóteses, o 

que não deve ser feito numa determinada circunstância. É muito utilizada 

pelo efeito imediato que produz, tanto em quem foi punido, quanto no 

punidor: cessa o comportamento considerado como indesejado e reforça 

quem aplicou a coerção. Torna-se um círculo vicioso: terminar o 

comportamento indesejável momentaneamente reforça o comportamento de 

aplicar a punição, isto é, aumenta-se a probabilidade de que alguém repita 

este procedimento, deixando de procurar outras alternativas que podem ser 

mais efetivas a longo prazo.  

Apesar da punição momentaneamente ser bem sucedida, Sidman 

(1995) esclarece como é aparente seu êxito. 

Assim, a evidência derivada da análise do comportamento 

nos diz que mesmo quando a coerção atinge o seu objetivo 

imediato ela está, a longo prazo, fadada ao fracasso. Sim, 

podemos levar as pessoas a fazer o que queremos por meio 

da punição ou da ameaça de puni-las por fazer qualquer 

coisa, mas quando o fazemos plantamos as sementes do 

desengajamento pessoal, do isolamento da sociedade, da 

neurose, da rigidez intelectual, da hostilidade e da rebelião. 

(p. 18) 

Repetiremos, como forma de evidenciar a gravidade da questão, que o 

desengajamento pessoal, o isolamento da sociedade, a neurose, a rigidez 

intelectual, a hostilidade e a rebelião não podem ser comportamentos 

esperados dos indivíduos que compõem uma sociedade. Para qualquer 

proposta de ensino/aprendizagem de comportamentos éticos (só para citar a 

discussão em questão), o que buscamos é o oposto do que Sidman (1995) 

apresenta.  
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Sidman (1995), também, explicita que a coerção torna constante o 

medo, a desconfiança, a agressão, a infelicidade; produz, freqüentemente, o 

deslocamento de esforços dos objetivos originais para um estado 

permanente de alerta para manter posições de ‘barganha’. Por tudo isto, a 

coerção engendra contracontrole. Quem usa coerção deve esperar alguma 

forma de retaliação contra si. Pode ser de forma ostensiva (agredir verbal ou 

fisicamente alguém, ou atacar a escola – punidora condicionada, por 

exemplo) ou dissimulada. Na escola é freqüente o aluno aborrecer o 

professor conversando, bocejando, fazendo barulho, brincando; ou se 

atrasando para chegar à aula e fingindo prestar atenção, acrescenta Skinner 

(1968). O círculo vicioso novamente se estabelece: retaliação bem sucedida 

é reforçadora. Assim, perpetuamos um modo de vida agressivo, que torna 

mais agudo os efeitos maléficos dos procedimentos coercitivos e afasta a 

possibilidade de vivermos em paz. 

Há vários estudos que mostram que é possível fazer diferente. Skinner 

(1975/1971) comenta que o modo de cada um resolver problemas depende, 

entre outros, de como a pessoa foi induzida a fazê-lo. Por exemplo, se ele foi 

fortemente reforçado a agir pelo bem dos outros, por ver [sees] “(...) outras 

pessoas se divertindo, por exemplo, ele planejará um ambiente no qual 

crianças são felizes” (p. 143)  

Tal afirmação, no nosso entender, descreve as condições em que 

pessoas vivendo em ambientes não-punitivos tem maior probabilidade de 

prover um ambiente futuro com um mínimo de punição, e isto é bastante 

adequado para a consecução dos bens éticos skinnerianos. Skinner (1969), 

também, nos lembra que a redução de práticas aversivas, especialmente na 

educação, possibilitou que novas alternativas pudessem ser construídas. Por 

exemplo, um importante reforçador generalizado é realizar atividades de 

forma bem sucedida e isto poderia ser mais bem utilizado na educação.  

Guilhardi (2002) resume os benefícios do uso de contingências de 

reforçamento positivo: 1. Fortalece os comportamentos adequados que foram 
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assim conseqüenciados; “(...) 2. Produz maior variabilidade comportamental, 

pode-se dizer que acriança fica mais criativa; 3. Desenvolve comportamentos 

de tomar iniciativa; 4. Produz sentimentos bons, tais como satisfação, bem-

estar, alegria, auto-estima etc.”. (p. 71) 

Os benefícios de um ambiente repleto de contingências positivas, 

também, já foram discutidos anteriormente. A escola seria um lugar onde os 

alunos gostariam de estar e, especialmente gostariam de aprender, no qual 

as pessoas se sentiriam livres. Algumas escolas têm um ambiente físico 

reforçador (o que é muito bom, como já afirmamos), mas não 

necessariamente um ambiente social (relação professor-aluno) e nem 

atividades em sala de aula reforçadoras. Não podemos ficar alheios aos 

objetivos a que a escola se propõe; o aluno deveria “querer-aprender” a partir 

de atividades que se desenvolvem em sala, na escola como um todo, ou em 

qualquer ambiente em que professor e aluno estejam juntos para ensinar e 

aprender, e se isto não ocorre, é tarefa do professor avaliar o que ocorre e 

agir, planejadamente, para mudar as contingências. Robinson (2001) 

exemplifica a amplitude de reforçamento positivo: dar feedback aos alunos; 

proporcionar-lhes informações atualizadas; apoiar-lhes; escutar-lhes; dar 

aulas interessantes; levá-los a viagens de estudo.  

Para Skinner (1989f), a escola que ele gostaria de ver no futuro seria 

compatível com as conseqüências de reforçamento positivo. 

(...) Podemos ter certeza (...) que escolas serão muito 

diferentes de qualquer coisa que já tenhamos visto. Elas 

serão lugares agradáveis. (...) elas parecerão bonitas, 

soarão bonitas, cheirarão bem. Os estudantes virão à escola 

não porque são punidos se ficarem de fora, mas porque eles 

se sentem atraídos pela escola. (p. 94). 

Que tipo de ensino gerará comportamentos desejáveis? Para 

deixarmos mais clara a preocupação do behaviorismo radical com o ensinar, 

Skinner (1987f/1983) analisa a proposta de reforma do sistema educacional 
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americano e conclui que as sugestões abarcam muitas facetas presentes na 

educação como um todo, mas nada se fala sobre o fato de que o ensinar 

deva ser melhorado. “(...) Há uma conspiração de silêncio sobre ensinar 

como uma habilidade. (...) Pedagogia é uma palavra feia.” (p. 114) 

Considerações sobre o processo de aprendizagem, em consonância 

com os princípios da análise do comportamento, podem ser retiradas de 

Skinner (1968), Matos (2001), Zanotto (2000 e 2004) e Pereira, Luna e 

Marinotti (2004). Como poderemos perceber, já discutimos a maioria deles, 

uma vez que o behaviorismo radical tem, consistentemente, no interior de 

sua proposta, um papel fundamental para a educação. Devemos lembrar, 

outrossim, que não se trata de receitas a serem aplicadas in totum (e nem 

tem esse caráter) já que para Skinner a experimentação e a prática de mudar 

as práticas são crivos de comportamentos que contribuiriam para o 

fortalecimento da cultura.  

Vimos aprofundando a análise de que grande parte do planejamento 

das atividades de ensino deveriam ser propostas pelos gestores da educação 

(da política educacional, contando com as pesquisas desenvolvidas, os 

administradores escolares até o professor). Nada disso teria sentido se não 

ficássemos sob controle do aluno o que significa não apenas conhecê-lo – 

seu repertório, suas necessidades – mas propor objetivos educacionais que o 

tenham como foco e poder contar com ele como interlocutor para propor 

ações que se desenvolvem na escola.  

Dito assim, isto parece óbvio, mas não é. Podemos com Holland 

(1978c) afirmar (ainda que o exemplo do autor seja em relação ao uso de 

terapia aversiva) que corremos o risco de ficar sob controle do que é 

benéfico, por exemplo, para a escola e não para o aluno e nem para o que 

ele deveria aprender. Quanto do que fazemos está de acordo com a 

proposição de um aluno que possa agir para desfrutar dos bens da cultura? 
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Skinner (1987f/1983) propõe que alguns princípios devem ser 

seguidos para maximizar o tempo em que professor e aluno ficam juntos na 

escola: (a) ser claro sobre o que será ensinado: ao propormos objetivos e 

atividades devemos especificar o que queremos ensinar; (b) ensinar as 

primeiras coisas, primeiro: parece haver pressa em chegar a um produto final 

sem ficar sob controle do processo de aprendizagem do aluno; (c) parar de 

fazer todos os estudantes avançarem, essencialmente, do mesmo modo, na 

mesma medida: não é possível cuidar de 30 ou 40 alunos e fazê-los progredir 

no seu ritmo, a não ser que uma parte do currículo tenha instrumentos 

individuais de forma a respeitar o ritmo individual de cada um; (d) programar 

seu curso, sua disciplina, seu conteúdo. Ao propor que cada curso seja 

programado, o objetivo de Skinner (1968, 1987f/1983) era utilizar-se de 

material que induziria o aluno a dizer e fazer coisas que ele deve aprender; 

seu comportamento seria preparado para aparecer pela primeira vez; até 

adquirir mais força passa a precisar de algumas dicas; essas dicas seriam 

esvanecidas para que o comportamento ocorra sem ajuda, até o ponto em 

que o reforço natural143, por estar certo/ser produtivo, mantenha o repertório.  

Vimos discutindo como é importante a participação do professor no 

processo de ensino-aprendizagem e o quanto sua interferência positiva pode 

contribuir para forjar uma cultura forte. Afinal de contas, de modo geral nos 

lembramos de nossos professores e não gostaríamos de ser apresentados 

como a descrição de Keller (1983) quase 50 anos após o ocorrido:: 

                                            

143 Planejar para que as conseqüências naturais substituam as artificiais poderiam envolver 

tanto evitar reforçadores artificiais/extrínsecos, quanto planejar para que o 

comportamento governado por regras seja controlado pelas conseqüências produzidas. 

Sabemos que numa sala de aula grande parte das conseqüências são artificiais e Skinner 

(1968) oferece um interessante exemplo disto: diz ele que quando um aluno aprende a 

dizer sal em francês, se ele estiver na França lhe dão o saleiro e se ele estiver em sala de 

aula, recebe um dez! 
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(...) vejo o professor desaparecer tal como o conheci – meu 

professor de legislação comercial, na mesa atrás dos papéis; 

meu professor de matemática que soltava piadas antes de 

soltar o chicote; o historiador que lia as páginas de seu 

último livro; o professor ‘não-diretivo’ bem sucedido em 

prover uma ‘não-orientação’; o bondoso erudito que nunca 

sabia se a audiência estava lá; o inexpressivo professor que 

levava a classe dos risos às lágrimas, mas cuja mensagem 

não ficava clara; e o professor que lia cada aula do livro 

texto, fazendo os alunos sublinharem o mais importante. (...) 

(p. 83) 

Podemos imaginar, por oposição, qual é o professor de que 

precisamos. Como o compromisso com a educação é de todos os envolvidos, 

como dito antes, é de suma importância se preocupar com a formação dos 

professores. Zanotto (2000) propõe que esta deva prover tanto o domínio do 

conhecimento científico, dos saberes – relevantes e atuais –, de uma cultura 

quanto o ensino de princípios sobre o comportamento humano e de 

processos de ensino e aprendizagem. Assim, além de ficar 

fundamentalmente sob controle do aluno, isto permitiria que o professor 

pudesse planejar, executar e avaliar um plano de ensino e ensinar aos alunos 

conhecimentos para uma ação efetiva na realidade. Significa, também,  

(...) ensinar ao professor o autogoverno, levando-o a adquirir 

e manter um repertório diversificado de comportamentos, a 

superar as condições que o mantém trabalhando de modo 

mecânico e estereotipado e a construir a autonomia 

necessária para realizar seu trabalho sem precisar que lhe 

digam, a cada semana de planejamento, a cada reunião ou 

a cada novo curso de formação, pelo resto de sua vida, o 

que deve fazer na sala de aula. (p. 176 e 177) 
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VII. Considerações finais  

Vimos aqui discutindo neste trabalho a proposição de uma ética para 

Skinner, parte integrante do behaviorismo radical e da análise experimental 

do comportamento. Ainda que não possamos dizer que o autor, 

classicamente, é um teórico da Psicologia Moral, acreditamos ter deixado 

evidente que seu sistema ético é intrínseco à sua teoria. Credenciamos, 

assim, o autor para dialogar com as concepções de ética no geral.  

Considerando o que vimos sobre Ética e Moral apresentaremos uma 

síntese dos tópicos em debate, procurando indicar como o behaviorismo 

radical a eles responderia.  

• Ética e moral são conceitos historicamente determinados tanto no 

sentido de que se alteram de época para época, quanto ao fato de estarem 

inseridos e responderem a um determinado contexto. 

• Ética e moral têm um caráter social: são produtos dos homens, na sua 

relação com os outros, e respondem às necessidades da sociedade, 

cumprindo uma função de preservar a integridade da sociedade ou de um 

determinado grupo. 

Se entendermos que o homem sofre multideterminações de ordem 

filogenética, ontogenética e da cultura, é possível concordarmos com ambas 

afirmações. A ética e a moral são produtos do homem, na medida em que 

este gera o seu próprio ambiente e, assim, produz a si e aos outros e sua 

cultura. Não é demais lembrar que Skinner (1975/1971) deixa isto muito 

claro: 

O homem não evoluiu como um animal ético ou moral. Ele 

evoluiu a ponto de construir uma cultura ética ou moral. Ele 

difere de outros animais não por possuir um senso ético ou 

moral, mas por ter sido capaz de gerar [ênfase minha] um 

ambiente social ético ou moral. (Skinner, 1975/1971, p. 167) 
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• A ética é mais freqüentemente entendida como uma reflexão sobre a 

moral, constituindo-se em um ramo da filosofia (a filosofia moral), ainda que 

possa ser considerada como uma ciência cujo objeto é a moral. 

• A ética é a reflexão que se faz sobre os costumes (podendo ou não ser 

normativa) e moral (sempre normativa) refere-se a condutas aceitas dentro 

de um determinado grupo. 

Não podemos considerar que ética seja a reflexão sobre a moral e 

nem como uma ciência que tem como objeto a moral. Neste sentido, Skinner 

oferece uma terceira alternativa e não, apenas, porque ele não faça distinção 

entre os dois conceitos. De fato, ética ou moral são partes integrantes da 

ciência comportamental que é, afinal, uma ciência dos valores. A única 

distinção que pode ser feita é entre o fato e o que sentimos em relação a ele 

(julgamento de valor, que, também, é um fato), mas ambos – o fato e o que 

sentimos – são estudados e importantes para o behaviorismo radical. 

Quando nós dizemos que um julgamento de valor é uma questão de como 

alguém se sente sobre o fato, nós estamos simplesmente distinguindo entre 

uma coisa e seu efeito reforçador. Desta forma, ética ou moral são partes 

integrantes do comportamento humano e sua análise se dará no interior de 

uma ciência do comportamento. 

Quanto ao fato de ser ou não normativa, não nos parece uma 

discussão pertinente ao âmbito do sistema ético skinneriano. Não podemos 

atribuir o substantivo normativo para a ética de Skinner, a nosso ver. O que 

está em questão são as regras do grupo ético, a possibilidade do controle 

face-a-face, as contingências que estão operando numa determinada 

sociedade, como critério para o comportamento ético. É, antes, uma ética da 

experimentação. 

• Ética e moral referem-se a julgamentos sobre o bem e o mal e o justo 

e o injusto. 
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Podemos dizer que o que é um bem ou mal são elementos de um 

sistema ético skinneriano. A justiça não é uma possessão que um indivíduo 

tenha, mas pode ser considerado um conceito teria sua definição ancorada 

na reciprocidade balanceada. Para o behaviorismo radical, além de focar no 

bem/mal, justo/injusto uma série de outros aspectos são considerados 

integrantes de um sistema ético, o que acreditamos também, deva ser 

verdade para os autores estudados, ainda que esses dois conceitos sejam 

por eles os mais citados. 

• O debate ético é pertinente quando mais de um sujeito está envolvido na 

situação. 

Um ponto evidentemente nodal para Skinner é o bem da cultura como 

valor primário de sua ética. Sua preocupação com o futuro da humanidade é 

tão explícita que é possível considerar, como fez Abib (2001), que é com este 

interesse que o behaviorismo radical poderia defender uma ética que 

ultrapasse o bem para si, meramente prudencial. No sistema ético 

skinneriano estudamos três tipos de bens interligados: bens para si, bens 

para os outros, bens da cultura. Entendemos que é possível concordar com a 

proposta geral e considerar que, de fato, Skinner é mais incisivo, nesse 

ponto, do que as concepções em geral: ele caminha na direção do altruísmo 

puro. 

• O sujeito ético é racional, livre, responsável e autônomo e a a ação 

ética é consciente e voluntária. 

Este é o aspecto sobre o qual há mais divergência entre o 

behaviorismo radical e as proposições éticas no geral. Considerar-se o 

sujeito como livre, autônomo, responsável, agindo voluntariamente, é ir à 

direção oposta da ética de Skinner. Holland já nos havia lembrado de que 

estas concepções, ao culpabilizar o indivíduo legitimam sua exploração, o 

descaso dos governos. Na educação eximem professores e educadores de 

ter que agir para transformar o ensino, os estudantes e a escola porque a 
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explicação para qualquer dificuldade em cumprir os seus objetivos está dada, 

‘dentro’ de cada sujeito, sendo de sua vontade livre, e, por isso, inacessível, 

difícil de ser alterada, ou ainda nem é considerado da competência de 

educadores atuarem nesse âmbito.  

A despeito de o behaviorismo radical ter uma ética que prescinde das 

noções cotidianas de liberdade e dignidade, consideramos que ela é a que 

propicia a liberdade e dignidade mais estendida, à medida que, 

ultrapassando os discursos, propõe um programa completo de ação na 

direção de uma cultura que faça os indivíduos sentirem-se livres e dignos, ao 

mesmo tempo em que garantem a sobrevivência da cultura. 

O comportamento ético modelado por contingências, e positivas, 

poderia se aproximar do que é recomendado pela discussão ética/moral em 

geral que considera como um comportamento ético, apenas o que o indivíduo 

faz por ‘sua livre vontade’ sem ter sido obrigado a fazer e sem seguir 

nenhuma norma. Como já foi apresentado, esta vontade livre não existe para 

Skinner, porém livre de contingências aversivas o homem não se sente 

obrigado a fazer algo; antes, ele se sente livre para ‘fazer o que quer.’ 

Claramente com uma lógica diferente, o behaviorismo radical poderia 

fazer parte de um debate sobre ética, quer por sua posição em relação a 

aspectos do tema em geral, quer porque apresenta uma proposta sobre 

como realizar o ensino e contribuir para transformar a sociedade no que 

tange à sobrevivência das culturas, com melhor qualidade. 

Para que práticas culturais possibilitem a obtenção do bem primário 

por excelência – a sobrevivência da cultura (e, assim, do homem e de outras 

espécies), bem como para que sejam selecionados como valores agregados, 

para cada um de nós e para nós em relação aos outros devemos considerar 

como condições fundamentais: a experimentação como critério para tomar 

decisões; o reforçamento positivo como forma de gerar práticas culturais 

mais efetivas e condizentes com os bens primários; a eliminação da coerção 
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o máximo possível, combatendo suas diferentes formas; a construção da 

variabilidade do ser humano como forma de permitir que práticas mais 

produtivas e criativas possam ser selecionadas; o exame de práticas em 

vigor e a proposição de novas práticas; a transmissão do conhecimento 

acumulado e socialmente produzido; promover a reciprocidade balanceada e 

maximizar conseqüências remotas.  

Ao lado disto seria basilar: (a) adquirir recursos básicos para prover a 

sua própria sobrevivência e a de outros; (b) construir uma vida satisfatória, 

criativa e produtiva; (c) promover a saúde própria e de outros; (d) preservar a 

igualdade; (e) agir para implementar a paz; (f) transmitir práticas adequadas, 

modelar e manter as que forem se mostrando necessárias; (g) cooperar e 

apoiar indivíduos e culturas, compartilhando entre pessoas e grupos diversos 

as práticas culturais ‘positivas’; (h) oportunizar ações para todas as pessoas 

como condição para obter reforçamento positivo; (i) adquirir habilidades para 

maximizar o reforçamento e manipular contingências em seu benefício, de 

outros e de sua cultura; (j) educar as pessoas para o autocontrole; (k) divertir-

se de forma produtiva, com música, arte, literatura, como exemplo; (l) 

construir um mundo mais belo; (m) promover a novidade e a diversidade; (n) 

respeitar todo ser humano e sua diversidade; (o) enfatizar práticas culturais 

que objetivem o respeito mútuo e a cooperação (contra a opressão, 

competição ou coerção); (p) agir para o bem-estar comum; (q) educar as 

pessoas de forma científica e continuar a aumentar nossos conhecimentos; 

(r) preservar o meio-ambiente de forma a não exaurir seus recursos naturais; 

(s) preservar o meio-ambiente mantendo-o o mais possível despoluído; (t) 

evitar a superpopulação; (u) inserir a comunidade na proposição de valores; 

(v) utilizar-se do controle face-a-face; (x) utilizar-se de reforçadores positivos 

amenos; (y) utilizar-se do controle de contingências tecnológico em 

detrimento do cerimonial; (z) utilizar critérios coletivos em detrimento dos 

individuais.  

As propostas de Skinner visam a superar os obstáculos à produção da 

sobrevivência da cultura. O compromisso de todos os behavioristas radicais, 
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onde quer que atuem, deveria ter como suposto a consecução dos bens 

descritos pelo sistema ético skinneriano. Agindo desta forma aumentaríamos 

a probabilidade de efetivamente contribuir para um mundo que seja mais 

prazeroso viver cotidianamente e que possa existir no futuro. Ele seria pleno 

de reforçadores positivos, dispensados por e para todos na justa medida, 

com equilíbrio de bens, com objetivos partilhados, enfim, um mundo como 

imagina Skinner (1999c/ 1956) 

(...) no qual as pessoas são sábias e boas sem tentar, sem 

‘ter que ser’, sem ‘escolher ser’, possivelmente seria um 

mundo melhor para todos. Em tal mundo não precisaríamos 

‘dar créditos a ninguém’ – não precisaríamos admirar 

ninguém – pelo fato de ser bom ou sábio. (p. 31)  

A tarefa de construir esse mundo está apenas começando e esta tese 

é uma pequena parte. Cada uma das práticas educativas propostas devem 

ser esmiuçadas, planejadas para o ensino ocorrer e esta seria uma próxima 

etapa, fruto deste trabalho. Assim, descobriríamos novas práticas que seriam 

mais produtivas, mas com a direção dada pelo sistema ético skinneriano. É 

assim, que passaríamos dos discursos, ainda que corretos, cegos pela falta 

de sua execução. 

Terei em Brecht (1991/1938-39), com a peça A Vida de Galileu, as 

palavras finais deste trabalho que, partindo da compreensão da ética no 

geral, colocou em foco o sistema ético de Skinner, derivando a proposição da 

educação como expressão privilegiada de prática cultural geradora de 

comportamentos propícios, peculiares e indispensáveis para a sobrevivência 

de cada um de nós, dos outros que conosco convivem, e dos outros no/do 

futuro.  

A ação se passa logo após a retratação de Galileu ao Santo Ofício 

quando o físico abjurou o que tinha ensinado por anos: de que o Sol seria o 

centro do universo e que a Terra não era centro e se movia. Dois de seus 

discípulos conversam – Federzoni e Andréa. 
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Federzoni – Ele nunca lhe pagou direito pelo seu trabalho. Você não pôde 

comprar calças e nem publicar trabalho seu. Você aceitava o prejuízo porque 

‘nós trabalhávamos pela Ciência’! 

Andréa em voz alta – Infeliz a terra que não tem heróis!  

Galileu entrou, inteiramente mudado pelo processo, quase irreconhecível. 

Ouviu a frase de Andréa. Pára à porta, por alguns instantes, à espera de uma 

saudação. Como esta não vem, pois os discípulos recuam diante dele, ele 

vem para a frente, devagar, inseguro, por causa dos olhos enfraquecidos; 

encontra uma banqueta e senta. 

Andréa – Eu não posso mais vê-lo. Ele que vá embora. 

Federzoni – Calma. 

Andréa grita com Galileu - Esponja de vinho! Comedor de lesmas! Salvou a 

sua pele bem amada? Senta. Estou me sentindo mal. 

Galileu calmo – Tragam um copo d’água! 

O Pequeno Monge sai para buscar um copo d’água. Os outros não se 

ocupam de Gelileu, que está atento, em sua banqueta. Ouve-se a voz do 

arauto [proclamando a negação de Galileu] à distância. 

Andréa – Já dá para andar, se vocês me ajudarem um pouco. 

Sustentado pelos dois, ele sai pela porta. Nesse momento Galileu começa a 

falar. 

Galileu – Não. Infeliz a terra que precisa de heróis. (p. 153 e 154) 

Não tenho dúvidas de que Skinner concordaria! 
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I. Bens pessoais /Bens dos outros BFD, 15 [citar o 

Skinner, certo? MHTAG]  

1 

Filogeneticamente elaborou-se: 
• Suscetibilidade dos organismos às conseqüências do comportamento 
(disposição genética); 
• Maior valor de sobrevivência às conseqüências imediatas do que às atrasadas. 
(9) 
Uma natureza humana se se quiser chamar assim (15, p. 544).[é que natureza humana 
deve incluir os outros níveis... MHTAG] 
Discussão sobre a filogênese e ontogênese (COR, p. 172 – 217): tem que ter existido 
uma unidade mínima que foi selecionada (tanto filo quanto onto). As contingências 
filogenéticas e ontogenéticas modelam formas complexas de comportamento a partir 
de material relativamente indiferenciado. COR, p. 176. A questão que permanece é se o 
comportamento pode ser controlado por variáveis acessíveis (mais do que se  
determinado comportamento é inato ou aprendido). COR, 199. 
[ver o capítulo acima p. 199 – 205 do COR para discutir a suscetibilidade do reforço do 
Abib e de Skinner para conseqüências mais remotas que eu sou contra. MHTAG] 

2 

Fortalece-se/enfraquece-se práticas (nocivas ou não) desde que as conseqüências 
reforçadoras/punitivas (naturais ou não) sejam imediatas. 9 
A relação útil é a temporal (e não o como) BFD p. 115. 
A relação importante é a temporal e não a espacial (no sentido de que caminhamos em 
direção a um objetivo). O comportamento é seguido pelo reforço e não o persegue e o 
alcança. O desenvolvimento de um comportamento ou de uma espécie é devido à ação 
seletiva das contingências de sobrevivência e contingências de reforço. BFD, p. 138. 
No AB tem o que são contingências de reforçamento e de sobrevivência. 
Mudanças nos três níveis seletivos. Answer for, p. 264 e 265. 
Tanto espécies quanto comportamentos se desenvolvem quando são modelados e 
mantidos por seus efeitos no mundo ao seu redor. Este é o único papel do futuro. [!!!!] 
BFD, p. 136. 
O efeito reforçador de uma conseqüência atrasada pode ser usurpado por um 
comportamento interveniente que é reforçado mesmo sem ter qualquer parte na 
produção do evento reforçador. BFD p. 115 

3 

Práticas culturais com conseqüências reforçadoras imediatas e punição atrasada: 
violência, superpopulação, obesidade (fundamentadas em práticas naturais com valor 
de sobrevivência) e, tabagismo, alcoolismo, droga (sem relação com a sobrevivência) e 
o uso da punição. 9 
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4 

Bens dos outros são aqueles que resultam em reforçadores positivos para o 
comportamento de outras pessoas. (11) 
Resultados importantes para grupos, mas podem ser mais ou menos opostos aos 
individuais (conformidades às regras, proteção para outros...) (12) 
Bens dos outros derivam de reforçadores pessoais. (BFD, p. 127) 
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II. Bens da cultura (bens dos outros no futuro) 9, BFD 

1 

Valores que não se referem à ordem vital (como os dos bens pessoais e dos outros) e 
podem não ter desempenhado qualquer papel na evolução física das espécies. (9) BFD, 
p. 136. 
Tanto bens pessoais quanto bens dos outros como conjunto de valores oferecem 
poucas promessas como guias para o comportamento que poderia fazer diferença para 
a cultura. Valor da cultura tem a ver com a força (vigor) da cultura. (15, p. 548) 
[talvez juntar com o fato de que o que fazemos pode ir de encontro ao bem da cultura 
MHTAG] 
As culturas se modificam e podem se tornar fracas ou fortes, viver ou perecer. (BFD, 
p. 122) 
Uma cultura não é o comportamento das pessoas que vivem nela; é o ela nas quais eles 
vivem, ou seja, as contingências de reforçamento sociais que geram e sustentam seu 
comportamento. COR, p. 13 
As culturas sobrevivem pela sobrevivência dos que a dirigem. Práticas que induzem as 
pessoas a trabalhar pelo bem dos outros, presumivelmente, favoreceram a sua 
sobrevivência (governante) e da cultura que dirige. (BFD, p. 129) 
Há muitos modos de resolver diferentes problemas; se a resolução será feita de modo 
mais ou menos altruístico depende do quanto a pessoa foi induzida a trabalhar pelo 
bem dos outros, em detrimento de bens pessoais. Se alguém foi fortemente 
reforçado quando vê outros brincando felizes, ele planejará um ambiente onde as 
crianças são felizes. BFD, p. 143. 
As práticas culturais podem ser transmitidas por ‘difusão’ para outras culturas; a 
cultura é um conjunto de práticas que podem se misturar com outros conjuntos. (BFD, 
p. 125) 
A mais importante função da cultura é lidar com a questão das conseqüências 
imediatas reforçadoras e as punitivas remotas. A cultura não pode mudar esses fatos, 
mas pode ensinar as pessoas a lidar melhor com isso. COR, p. 39. 

2 
Não é darwinismo social já que este sugere a competição entre culturas e Skinner 
sugere o apoio e cooperação entre elas. (9; RBS p. 197)  Trabalhar para o benefício da 
raça humana. (15, p. 550) 

3 

Como se refere ao futuro não estão em jogo reforçadores positivos ou negativos. O 
indivíduo não se comporta ‘em função’ da sobrevivência, conseqüência é até acidental 
[comentário do Alexandre] [ou pode ser acidental? E não apenas nesse caso. MHTAG] 
(9) 
A origem de uma prática pode não ser relacionada ao seu valor de sobrevivência (do 
mesmo modo que ocorre com as mutações genéticas; nem todas contribuem para a 
sobrevivência da espécie) e algumas correram como acidentes. BFD, p. 124 
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III. Bem ou valor 

1 

Atribuído/definido a partir de: 
• Efeito das conseqüências do comportamento sobre o próprio 
comportamento; 
• Sentimento que acompanha o efeito (9) 

As coisas são sentidas como boas e reforçam por causa do que ocorreu na evolução 
da espécie. (RBS, p. 17) 

2 

Bens são reforçadores. 15, p. 544, BFD, P. 139. 
As coisas que as pessoas consideram boas são reforçadores positivos e reforçam por 
causa das contingências de sobrevivência sob as quais a espécie evoluiu. (RBS, p. 52, 
53, 164) 

3 

Fortalecimento (+) sentimento positivo  conseqüência boa/reforçadora  valor 
bom; 
Enfraquecimento (+) sentimento negativo  conseqüência má/punitiva  valor mau. 
(9) 

4 
Fato é diferente do que se sente em relação ao fato, mas isto é também fato. Os 
dois são estudados pela ciência do comportamento. (BFD, p. 97) 15, p. 544 
Fato e o que se sente sobre o fato => objeto e seu efeito reforçador.(BFD, 99) 

5 Bem é um termo  relacional (1; 5) 

6 

É o reforçador que faz com que nos sintamos bem e não o sentimento de bem-estar 
[o que seria uma tautologia]. BFD p. 102 
O relato do sentimento pode nos permitir fazer suposições sobre o que está errado 
nas contingências, mas são as contingências que devem ser mudadas se é para o 
comportamento ser mudado. BFD, p. 140  
Sentimento e consciência. [Answers for my critics, p. 259] 
Sentimento não é de menor importância. RBS, 94. 
Exemplo: sexo é reforçador não porque é bom e sim é reforçador e é bom por uma 
razão filogenética comum.(RBS, p. 53) 

7 Bem prudencial: bem para si; Bem moral: bem para os outros (6) [idéia recorrente, 
mas superada por Skinner. MH] 

8 Ciência do comportamento é ciência dos valores. BFD p. 99 
9 Não há divisão entre o mundo dos fatos e dos valores. (12, 11, 7, BFD, 15, p. 544)  

10 

O que é bom ou ruim/mau pode ser verificado empiricamente. (5) 
O que determinado grupo considera como bem/bom é um fato: é o que membros do 
grupo consideram como reforçador como resultado da dotação genética, e das 
contingências naturais e sociais nas quais eles estiveram expostos. (BFD, p. 122) 
O que é considerado moralmente errado o e´porque tem conseqüências aversivas e 
não por um conjunto determinado de valores. BFD, p. 166.. 

11 Valor primário: sobrevivência das culturas. 9 
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IV Ciência do comportamento: seu papel, sua contribuição. 

1 

Ciência e tecnologia do comportamento podem promover práticas culturais que defendam o bem 
da cultura; controlar práticas prejudiciais e fortalecer as favoráveis às pessoas e cultura. (9) 
O cientista trabalha sob contingências que minimizam os reforços pessoais imediatos. [e talvez 
por isso possam planejar uma cultura? MHTAG] BFD, 166. 

2 

Planejador da cultura com a função de defender a sobrevivência das culturas. Planejar cultura 
como se planejaria um experimento. (9)  e o critério é se ela funcionará. BFD, p. 145. CR, p. 6 e 
22. 
Gostemos ou não, sobrevivência é o valor pelo qual seremos julgados. COR, p. 46. CR, p. 22. 
Planejar cultura considerando o outro. COR, p. 41; 13, p. 400-401. 

3 

Promover práticas culturais com condições de tornar mais efetivas as conseqüências remotas do 
comportamento: promover conseqüências negativas mais imediatas [e MH] ou fortalecer práticas 
alternativas. (9) COR, p. 39-40. 
A pessoa se tornará sob controle de conseqüências remotas quando outras pessoas mediarem as 
conseqüências do comportamento de alguém, (15, p. 547) 
As conseqüências aversivas do comportamento que é chamado de moralmente errado (estados 
totalitários, salários descontrolados pagos por tarefa, venda de drogas nocivas...) são atrasadas 
e a ciência que esclarecer a sua relação com o comportamento está na melhor posição possível 
para especificar um mundo melhor no sentido ético ou moral. BFD, p. 166  
Num mundo melhor, eles vivem uma vida melhor. CR, p. 472. 

4 

Pode ser vinculado às instituições da sociedade, às agências de controle (governo, religião, 
economia, educação, indústria) ou ao quarto estado (professores, mídia, cientistas, acadêmicos) 
que exercerão o controle face-a-face. (9) 
Controle face-a-face e quarto estado (RIAB, p. 120) 
Controle das pessoas pelas pessoas – como na democracia, ou sua idéia:, envolve a discussão de: 
(A)  reforçamento positivo e punição; (B) reforçadores artificiais; (C) comportamento modelado 
por regras ou pelas contingências; (D) reforçamento não contingente; (E) programar 
contingências para o desenvolvimento de habilidades sociais complexas. [discussão muito 
interessante do controle face-a-face no RBS, p. 9, 10-13]  
O auto-governo parece resolver o problema sobre quem controla na medida em que o controlador 
é membro do grupo por ele controlado, um planejador da cultura poderia ser também. Já que ele 
viverá nesse grupo, é provável que selecione bens ou valores e tipos de contingências com as 
quase poderá se adaptar. A defesa da democracia está no bojo desta discussão, já que o 
controlador é encontrado entre aqueles que serão controlados. [combina com o wolf, woods, 
Goldiamond, MHTAG] BFD, p. 164, COR, p. 43. 
As dificuldades surgem com grupos grandes, já que afastam governantes e governados. E nem a 
substituição de controle aversivo pela programação de contingência de reforçamento positivo 
serve como garantia contra a exploração. COR, p. 43; 13, p. 361 e 365 
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V. Alternativas 

1 
Defender a sobrevivência da cultura como valor primeiro supera o ponto de vista prudencial 
e o altruísmo interessado [e supera, portanto, a necessidade de distinguir bens prudenciais 
de bens morais. MH] (9) 

2 

Exige educar para: autocontrole,  para a criatividade, para a diversidade, para conviver com 
as diferenças, para buscar novas soluções. Resgatar a experiência direta com seu mundo e 
com a diversidade de culturas e mundo. (9) 
Educar para a generosidade, para o desprendimento (altruísmo desinteressado) (Abib no 
comentário do texto) 

3 

Defender o desenvolvimento humano no sentido de progressiva sensibilidade às 
conseqüências de suas ações e, poder-se-ia considerar as mais remotas. (9) 
[discussão semelhante Skinner faz no BFD, p. 136. O problema é que não acho que temos 
desenvolvido a sensibilidade para as coisas mais remotas e sim para o mais imediato. Aqui 
poderia entrar a análise do Lipovetsky] [ver ainda o Holland – 21 -  e sua análise sobre a 
sociedade, p. 168. e 22 p, 268. – qual é o sistema de reforçamento atual. 

4 

Ética de Skinner exige a variabilidade e a  criatividade. (11) 
Homens são felizes no ambiente nos quais comportamentos ativos, produtivos e criativos 
são reforçados de modo efetivo. O problema com algumas sociedades ricas é que o reforço 
não é contingente ao comportamento. COR, p. 64. 

5 

Mesmo que o processo do condicionamento operante esteja comprometido com 
conseqüências imediatas, as remotas podem ser importantes e deve-se trazê-las sob 
controle. A ponte seria uma série de reforçadores condicionados. A se considerar: Papel 
das contingências acidentais; a transmissão de práticas bem sucedidas; comportamento 
verbal. BFD p. 115  
Seleção por conseqüências  conseqüências  remotas. Answer for, p. 264 

6 
Defender uma política de identidades como desenvolvimento humano (diferenças humanas 
não são déficits, deficiências, mas sim outras possibilidades de desenvolvimento humano). 
(9) 

7 

Ciência comportamental deveria criar um controle ambiental responsável por um sistema de 
valores. (12) 
As mudanças devem se processar no ambiente. Mudar contingências para mudar 
comportamento. Exemplos no 21, p. 170. 

8 

Pra promover comportamentos: proposta de Goldiamond (abordagem construcional)  
desenvolvimento de repertório como oposto de eliminação; 

 clareza social de quem é o cliente. 
Day acrescenta que é necessária uma descrição das variáveis que controlam o 
comportamento do analista. (12) 
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VI. O sistema ético 

1 Ética é apresentada como um  sistema completo (Skinner 1971, cops 6 e 7) (7) (20) 

2 

Sistema descritivo e prescritivo (não é distinção de Skinner e sim de 7)  
O livro BFD não é apenas uma apaixonada análise do comportamento. É um memorável 
apelo para mudanças no comportamento humano, Skinner exorta seus leitores a 
adotar formas de ação para promover a sobrevivência da espécie humana. (20, p. 310) 

3 Há éticas descritivas, normativas e metaética (10) 

4 

Ética prescritiva   papel político do cientista - sobrevivência da cultura como valor 
fundamental. (7) 
X deveria ser assim. Lida com valores.  Mando. (11) 
Direitos envolvem declarações sobre o uso de si mesmo, de outros ou coisas para 
obter reforçamento ou evitar punição. São mandos (prescritivos) no sentido de serem 
controlados por sua conseqüência. Implicam a condição aversiva e de privação do 
falante e indicam quais são as conseqüências que serão reforçadoras. (18, p. 182) 
Direitos são tactos (descrição) que são declarações que tendem a ser evocadas por 
objetos ou propriedades do meio. 
Mando, tactos, ecóico ... são contingências de reforçamento. (COR, p. 25) 

5 

Ética descritiva  por que os seres humanos: (a) se comportam eticamente; (b) 
utilizam vocabulário de ordem ética; (c) defendem/promovem certos valores éticos 
(7, 11) 
Lida com fatos (tactos). (x é assim) Descrições do comportamento ético e das 
variáveis que o controlam (11; 20, p. 315 

6 Ética do behaviorismo radical = ética das conseqüências (7) 
7 Há uma ciência da Ética (7) 

8 

Ética pode ser tratada, especificamente, como o controle da cultura para a existência 
de comportamentos éticos, que beneficiem a cultura: 

• Autocontrole 
• Regras (7) 

9 

Autocontrole: nos possibilita agir pelo ‘bem dos outros’ (altruísmo), ainda que isto 
signifique trocar certos tipos de reforços por outros. (7)  
Uma das funções da cultura é corrigir disposições inatas, que hoje não têm mais valor 
de sobrevivência, planejando técnicas de controle, particularmente autocontrole, que 
modera o efeito do reforçamento.. BFD, p. 168. 
A evolução de uma cultura é um gigantesco exercício de autocontrole. BFD, p. 205 
[ver WII, cap. 14  treinamento ético] 
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VII. Ainda é a discussão sobre fatos e valores, sobre derivar 

normas dos fatos. 

1 Poder x dever [parece ser essa a discussão] 

2 

Dever não => senso de responsabilidade BFD p. 108 
Responsabilidade parece ser um atributo que separa o homem do animal. Diz-se de 
alguém ‘merecedor’. Mas o conceito parece ser mais ligado à punição: se ela é 
responsável por sua conduta, pode ser punida por ela de modo justo ou merecido. 
Às vezes se pergunta sobre os fatos, às vezes sobre o homem interior (teve 
propósito, intenção...) BFD, p. 67 AB, p. 60, 205, 220. 

3 Dificuldades no que tange a discutir contingências sob as quais as pessoas são 
induzidas a se comportar para o bem dos outros.(BFD p. 107) 

4 Usados para clarificar contingências não-sociais. [?] BFD p. 106  

5 
Tradicionalmente se duvida da possibilidade de retirar uma norma de um fato 
(mesmo Popper). Para Skinner isso só aconteceria se fosse possível adotar uma 
norma e seu oposto. Tudo dependerá das contingências de apoio à norma. BFD 108 

6 

[Talvez o problema da moralidade esteja por aqui. Se o sinal para comportar-se por 
determinada norma ou seu oposto é ‘fraco’ e o que é ‘bom’, ‘mau’, ‘certo’, ‘errado’ 
têm variado num amplo espectro, dificulta saber qual é o reforçador a qual 
responder.] MHTAG 

7 

Uma norma ou lei é uma declaração de contingências predominantes naturais ou 
sociais. Contingências naturais mais contingências adicionais para apoiar a 
observância da lei. A contingência adicional é mantida para apoiar a contingência 
natural menos efetiva.  BFD p. 109 

8 

Oposição entre o mundo da ciência, dos fatos e o mundo dos valores, sentimentos, 
tem tendido a ser a distinção entre o que ocorre de um lado ou do outro da pele. (8, 
p. 3) 
Para o behaviorismo radical o limite da acuracidade com a qual se relata eventos 
privados depende do grau no qual a comunidade verbal pode manter contingências 
efetivas. (8, p. 5) 

9 Uma afirmação científica pode ser uma afirmação de valor. O que deve ser 
considerado é o que a controla e não sua forma. (8, p. 11) 
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VIII. Educação 

1 
A educação formal é um tipo de conselho, mas muito pouco do comportamento 
modelado e mantido na sala de aula é subseqüentemente reforçado na vida diária. A 
educação é um conselho que não estamos fortemente inclinados a seguir. (RBS, p. 22) 

2 

Tarefa da educação: construir um repertório de comportamentos que irá, 
eventualmente, ter conseqüências reforçadoras na vida diária e profissional do aluno. 
E enquanto isso promove contingências instrucionais temporárias, algumas delas 
sociais. O professor, parte temporária de um ambiente social, é modelo e provedor de 
conseqüências reforçadoras. Historicamente tem sido punitivo. Três clássicos 
produtos colaterais: fuga (cabular aula), contra-ataque (vandalismo) e inação 
obstinada. O repertório construído terá conseqüências agradáveis e fortalecedoras 
quando o ensino terminar. (RBS, p. 28) 
[ver WII, cap. 15] 

3 [ver o cap. 7 do RBS: discute a felicidade, liberdade o que é, sob controle do que está] 
liberdade e o homem autônomo, BFD, p. 17-18, cap. 2; WII, cap. 29, AB, p. 59-60. 

4 Luta de classes é só um jeito grosseiro/rude/imperfeito  de representar os modos 
pelos quais o homem controla outros homens. BFD, 134. 

5 

Dificuldades para planejar cultura:  Enquanto não é muito difícil mudar a instrução 
informal e quase impossível modificar um sistema educacional. [e qual alternativa então 
resta?]. BFD, cap. 8, p.  
Num sistema estratificado, a diferença entre o controlador e o controlado cria 
dificuldades para o planejamento de contingências. 21, p. 171 [pode-se discutir as 
dificuldades numa escola para ensinar comportamentos éticos com tanta 
estratificação] 

6 

O problema dos alunos não responderem mais do modo tradicional à escola é do 
planejamento de contingências adequadas e não de ‘cultivar respeito’, etc. devemos 
planejar contingências sob as quais o aluno adquire comportamento útil para ele e para 
a cultura, sem gerar os sub-produtos (ausentar-se por longos períodos, querer 
aprender só o que lhe parece relevante para seus problemas ou ele gosta, destruir a 
propriedade da escola...) BFD, p. 149 
Exemplos, CR, p. 469 e questões na 470. 

7 

Dar regras que tornam possível satisfazer as contingências tanto naturais quanto 
sociais, sem estar expostos a elas. BFD, p. 165; TT, 191  
Como ensinar a comportar-se bem? Ensinar a analisar cada situação conforme se 
apresente e, através da aplicação de certas regras, chegar a uma resposta apropriada. 
CR, p. 59.  

 

 


