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O epistemólogo Hilton Japiassu, no livro As Paixões da Ciência (1991), faz uma análise da teoria 
skinneriana e aponta, nela, a existência de uma ideologia do reforço. Ao discorrer sobre esta, afirma 
que Skinner apresenta a concepção de que todos os comportamentos são produtos exclusivamente do 
reforço. Em sua crítica, que denominou ideologia skinneriana do reforço, Japiassu atribui a Skinner a 
tese de que os comportamentos são função unicamente do reforço. Essa atribuição, contudo, vai de 
encontro ao modelo skinneriano de seleção dos comportamentos por conseqüências. Explica-se que 
esse modelo considera o repertório comportamental como produto da filogênese, ontogênese e da 
sociogênese. Na filogênese há a possibilidade de comportamentos inatos, e estes não têm origem no 
reforço. Isso permite sugerir uma refutação da idéia de Japiassu de que o comportamentalismo radical 
possui uma ótica de que os comportamentos são determinados apenas pelo reforço. 

Palavras-chave: comportamentalismo radical; ideologia skinneriana do reforço; modelo conseqüencialista. 

ABSTRACT 

The epistemologist Hilton J apiassu, in his book As Paixões da Ciência (1991 ), makes an analysis o f Skinner 's 
theory. And he says that there is an ideology of reinforcement in that theory. When he discourses about 
the ideology, he affirms that Skinner shows a conception whereupon all behaviors are products just of 
reinforcement. In his critic called by Skinner's ideology of reinforcement, Japiassu affiliates Skinner one 
thesis which considers that all behaviors are function merely of reinforcement. This affiliation, however 
comes upon of Skinner' s model of selection o f behaviors by consequences. It is explained that this model 
considers the behavioral repertory like a product of the filogenesis, ontogenesis and sociogenesis. In the 
filogenesis, there is the possibility of innate behaviors, and these do not have origin in the reinforcement. 
This permits to suggest one refutation to Japiassu's idea that radical behaviorism has one view which 
considers that the behaviors are determina te just by the reinforcement. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas suas análises e críticas ao compor
tamentalismo, Hilton Japiassu discorre, principal
mente no livro As Paixões da Ciência, sobre algo que 
denominou ideologia skinneriana do reforço. Se
rão demonstradas algumas passagens nas quais o 
autor afirma que Skinner considera os comporta
mentos como produtos unicamente do reforço. 
Também será explicado o modelo de seleção por 
conseqüências de Skinner, que vai de encontro à 
constatação de Japiassu, podendo ser sugerido um 
equívoco de Japiassu em sua leitura da teoria 
skinneriana do reforço. 

2 CRÍTICAS DE JAPIASSU 

A discussão que Japiassu faz sobre ideologi
as na Psicologia e na ciência em geral é ampla, sen
do que as questões concernentes à Psicologia se 
referem a esta como uma instituição e uma profis
são, englobando todas as suas escolas. Sobre a ide
ologia do reforço, J apiassu se refere especificamente 
ao comportamentalismo radical3 como uma psi
cologia que considera que o ser humano adquire 
comportamentos em conseqüência exclusiva
mente do reforço. 

A teoria behaviorista de Skinner é 
nitidamente reducionista. O qua
dro no qual ela reduz todo com
portamento humano é o da 
recompensa e da punição. Em ou
tras palavras, é o da "contingên
cia de reforço." Todos os aspectos 
do comportamento animal e hu
mano não somente podem mas 
devem ser modelados por meio de 
combinações especiais de estímu
los de recompensa e de punição. 
(JAPIASSU, 1991, p. 295). 

Com essa citação, o autor diz que, para 
Skinner, os comportamentos humanos são produ
zidos exclusivamente por contingências de refor
ço, sejam de recompensa ou punição, isto é, que o 
comportamento é função apenas do reforço. 

Reiterando as idéias de Japiassu sobre o 
comportamentalismo radical e a teoria do refor-

ço, mostra-se outra passagem, de outra de suas 
publicações, na qual se refere a Skinner, comen
tando o ponto central deste trabalho: 

Seu dogma central consiste em dizer que todos 
os aspectos do comportamento animal ou humano 
podem e são modelados mediante combinações par
ticulares de estímulos de recompensa e de punição. 
(JAPIASSU, 1979, p. 64). 

3 O MODELO DE SELEÇÃO POR CONSE
QÜÊNCIAS DE SKINNER 

A teoria conseqüencialista de Skinner con
siste basicamente em explicar o comportamento 
como função de três tipos de conseqüências: 
filogenéticas, ontogenéticas e sociogenéticas. A 
primeira diz respeito aos comportamentos herda
dos pela espécie; a segunda, ao repertório de 
operantes que o indivíduo adquire durante sua 
história de vida; e, por fim, a terceira é relativa 
aos comportamentos adquiridos culturalmente 
através da imitação. 

A filo gênese depende da seleção natural, que 
"[ ... ]é responsável pela evolução da espécie e con
seqüentemente pelo comportamento específico 
dela." (SKINNER, 1990). A ontogênese se relacio
na ao condicionamento operante, no qual 

[ ... ]o comportamento é reforçado, 
no sentido de ser fortalecido ou 
tornado mais provável de ocorrer, 
por certos tipos de conseqüências, 
as quais adquiriram inicialmente 
o poder de reforçar através da se
leção natural. (SKINNER, 1990). 

E na sociogênese, os comportamentos são ad-
quiridos através da cultura, na qual 

[ ... ]os indivíduos tiram proveito de 
comportamentos já adquiridos por 
outras pessoas. Imitação é um exem
plo. Ela freqüentemente coloca o 
imitador em contato com as conse
qüências reforçadoras responsá
veis pelo comportamento imitado." 
( SKINNER, 1990). 

Os comportamentos herdados genetica
mente estão sujeitos à atuação de contingências 

3 O comportamentalismo radical é a filosofia da análise experimental do comportamento, criada por Skinner. Maiores esclarecimentos podem ser encontrados 
em Skinner (1999). 
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ontogenéticas e culturais. Um exemplo é o ato de 
comer, que pode ser feito de diversas maneiras de
vido às contingências sociais. Entretanto, os com
portamentos reflexos envolvidos são um exemplo 
simples da não-atuação do reforço, como, por 
exemplo, os reflexos glandulares e dos músculos 
lisos e ainda outros, como espirrar, respirtar, etc. 

Por fim, eis uma síntese de comentadores 
do modelo de seleção por conseqüências que per
mite essa reflexão a respeito da origem dos com
portamentos: 

[ ... ]o comportamento humano é o 
produto de contingências filo-ge
néticas responsáveis pela seleção 
natural das espécies, de contingên
cias ontogenéticas responsáveis 
pelo desenvolvimento dos repertó
rios comportamentais dos indiví
duos e de contingências especiais 
mantidas por um ambiente social 
evoluído. (MATOS et al., 1989, p. 
140). 

4 O EQUÍVOCO DE JAPIASSU 

O que se pretende indicar quando se afirma 
que o autor está equivocado é que a teoria 
skinneriana do reforço não só se resume à função 
reforço; também determina comportamento. Na 
verdade, essa é apenas uma possibilidade. Um ou
tro exemplo em que Japiassu trata o reforço como 
causa única dos comportamentos é quando asse
vera que, segundo a teoria de Skinner: 

[ ... ] todo comportamento depende 
estreitamente das condições de re
forço proporcionadas pelo meio 
ambiente, vale dizer, pelo meio fí
sico e social no qual evolui o indi
víduo. GAPIASSU, 1979, p. 8). 

O que Japiassu critica sobre a teoria do re
forço de Skinner não condiz com o modelo de se
leção por conseqüências anteriormente explicado. 
Neste, ao contrário do que supõe Japiassu, o com
portamento é um produto de três tipos de varia
ção e seleção, nas quais, apenas na filogenética, 
pode haver a condição de comportamentos inde
pendentes do reforço, que são os comportamen
tos inatos. 

Logo, a interpretação que Japiassu faz da 
teoria do reforço não está fundada no modelo 

explicativo de Skinner, o que fez ele expor idéias 
que não confirmam que os comportamentos são 
produzidos exclusivamente por reforço. 

5 OUTROS AUTORES QUE COMETERAM 
EQUÍVOCOS NA LEITURA DE SKINNER 

Apenas pelo mérito de demonstração de 
que Japiassu não foi o único a expor uma idéia 
de que Skinner considera os comportamentos 
unicamente como função do reforço, mostram
se outros dois autores citados por Carvalho Neto 
& Tourinho. (1999). Estes dois autores, Murphey 
e Lorenz, ambos etólogos, afirmam que Skinner 
deu pouca importância aos comportamentos her
dados geneticamente. Da mesma-forma que 
Japiassu, encerram-se no erro de acreditar que 
Skinner estudou apenas o comportamento 
operante: 

A pesquisa e teoria comportamental 
nos EUA, durante a metade das dé
cadas do século vinte, foi dominada 
pelo behaviorismo radical [ ... ]que ne
gou ou ignorou a importância da he
reditariedade no comportamento dos 
organismos. (MURPHEY, 1992 apud 
CARVALHO NETO & TOURINHO, 
1999, p. 46). 

Os skinnerianos não têm o direito 
de comentar o comportamento 
inato[ ... ] porque Skinner o elimi
nou do seu campo de interesse. 
(LORENZ, 1974 apud CARVA
LHO NETO & TOURINHO, 1999, 
p. 46). 

Os autores citados atribuem a Skinner uma 
não consideração das variáveis biológicas em uma 
explicação comportamental, ou seja, também não 
deram apreço ao modelo de seleção por conseqüên
cias, no qual Skinner vê uma multideterminação 
dos comportamentos, que é tanto biológica como 
socioambientalista. 

6 CONCLUSÃO 

Com o artigo "Selection by consequences" 
(Skinner, 1981), o modelo de conseqüenciação 
de Skinner pode ser melhor clarificado. Mattos 
et al. (1989) trouxeram melhores esclarecimen-
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tos na língua portuguesa sobre este modelo pou
co e mal compreendido. Até a década de 1980 o 
comportamentalismo radical ainda era mal inter
pretado e confundido com o comportamentalismo 
metodológico de Watson.4 Ou seja, é algo re
cente em comparação com o tempo de pesqui
sa de Skinner, iniciado na década de 1930. 

Isso pode levar a uma pergunta: não estaria 
Japiassu equivocado por desconhecer essa teoria 
ao escrever sobre a ideologia do reforço? Bem, 
Japiassu publicou, em 1991, As paixões da ciência, 
livro em que discorre mais especificamente sobre o 
tópico abordado. Logo, nessa época Skinner já ha
via falecido deixando claro o seu modelo de sele
ção por conseqüências. E sobre este, Japiassu nada 
considerou, o que pode explicar, em parte, o equí
voco que se aponta com essa discussão. 

Japiassu, indiretamente conclui que Skinner, 
com essa ideologia, concebe os comportamentos como 
produtos unicamente do reforço, o que não é verda
de, visto o modelo de seleção pelas conseqüências, 
no qual o reforço é um caso particular dentre outros. 
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O comportamentalismo metodológico de Watson foi criado em 1913, e atualmente tem pouca aceitação, sendo substituído principalmente pela 

perpectiva de Skinner. 
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