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Resumo. Este artigo visa: 1) abordar, de um ponto de vista behaviorista radical, o problema da “justificação racional de valores”; 2) a partir da abordagem
desse problema, oferecer algumas sugestões sobre como os behavioristas radicais podem se posicionar diante de debates éticos e políticos. Argumenta-se
que, de um ponto de vista behaviorista radical, valores não podem ser justificados, pelo menos em termos lógicos: a única justificativa possível remete à
história de seleção do comportamento por suas conseqüências de quem defende
certos valores. A despeito disso, argumenta-se que debates éticos e políticos
não devem ser meramente desprezados. Ainda que isso não esgote tais debates,
cabe àqueles que deles tomam parte – e em especial, aos behavioristas radicais – apontar tão claramente quanto possível os objetivos que buscam produzir.
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Introdução

verso mental à parte do comportamento (e,
ainda mais, determinam o comportamento);
2) valores são escolhidos por agentes livres
Desde Sócrates, a filosofia moral
para adotá-los ou rejeitá-los; 3) a justifientende como sendo uma de suas principais
cação de valores depende de argumentação
tarefas justificar racionalmente a adoção de
lógica.
valores, sejam eles quais forem. Este texto
tem dois objetivos: 1) abordar, de um ponto
de vista behaviorista radical, o problema da
Não é difícil perceber que o behav“justificação racional de valores”; 2) a par- iorismo radical discorda frontalmente de
tir da abordagem desse problema, oferecer todas essas afirmações. Em primeiro lugar,
algumas sugestões sobre como os behavior- para o behaviorismo radical, valores não esistas radicais podem se posicionar diante de tão em nossas mentes. O que chamamos de
debates éticos e políticos.
valores são conseqüências do nosso comportamento: são os objetos ou eventos que
Tratemos do primeiro problema. Eis chamamos de “bons” ou “ruins” – e, de
acordo com Skinner, “fazer um julgamento
a pergunta que queremos responder: é posde valor chamando algo de bom ou ruim
sível, de um ponto de vista behaviorista radé classificá-lo em termos de seus efeitos
ical, justificar racionalmente os valores que
adotamos (quaisquer que sejam)? Comece- reforçadores” (1971b, p. 105). Em semos apontando alguns pressupostos via de gundo lugar, o behaviorismo radical questiona a autonomia normalmente atribuída
regra sustentados pela filosofia moral tradiaos agentes morais (Skinner, 1971b).
cional: 1) valores fazem parte de um uni-
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Resta-nos a terceira questão: é possível justificar valores, sejam eles quais
forem? “Justificar”, em sua definição tradicional, é dar razões para algo. Se afirmo
que a felicidade deveria ser o principal objetivo das ações humanas, minha afirmação
não basta – seria preciso oferecer razões
que a apóiem.
Lembremo-nos que valores são
conseqüências de nosso comportamento.
Poderíamos oferecer algum subsídio que
permita-nos afirmar, de forma inequívoca,
que uma conseqüência (ou conjunto de conseqüências) que buscamos produzir é melhor do que uma outra conseqüência (ou
conjunto de conseqüências) qualquer? Da
perspectiva behaviorista radical, a resposta
é não. Não há nenhuma forma de justificar
a adoção de um valor – pelo menos não de
modo que nos permita afirmar que aquele
valor é o único que devemos promover, ou
que ele é indiscutivelmente melhor do que
qualquer outro valor. A “justificação” final para a adoção de um valor é sempre de
ordem histórica: se eu persigo ou defendo
este ou aquele valor (ou conjunto de valores), faço isso em função de minha história
comportamental.
A sobrevivência das culturas figura,
na obra de Skinner (1953/1965; 1971b),
como um valor fundamental: um objetivo
que deve ser promovido em detrimento de
qualquer outro, (ainda que possa ser conjugado a outros valores)1 Afirmar que Skinner
promove a sobrevivência das culturas como
valor fundamental equivale tão-somente a
afirmar que ele busca persuadir sua audiência a comportar-se de formas que, provavel-

mente, contribuirão para tal conseqüência. Contudo, se perguntarmos a Skinner
como ele justifica a adoção deste valor,
ele responderá da seguinte forma: “Não
me pergunte por que eu quero que a humanidade sobreviva. Eu posso lhe dizer o
porquê apenas no sentido em que o fisiólogo pode lhe dizer porque eu quero respirar” (1956/1972b, p. 36).
Essa passagem pode ser interpretada da seguinte forma: “Não pergunte
a mim, enquanto suposto agente moral
autônomo, por que eu quero que a humanidade sobreviva. Eu posso responder
o porquê apenas recorrendo à história de
seleção de meu próprio comportamento por
suas conseqüências – assim como o fisiólogo recorreria à história seletiva de minha
espécie pra explicar porque eu, enquanto
membro da espécie, quero respirar”. Dito
de outra forma: não há nada além de nossa
história (filogenética, ontogenética e cultural) que permita-nos justificar os valores
que defendemos. Que parte dos membros
de uma cultura tenha seu comportamento
reforçado (como Skinner) por eventos que
indiquem possível aumento nas chances de
sobrevivência dessa cultura é um resultado
das próprias contingências atuantes no terceiro nível seletivo. Se essas contingências favorecem culturas que promovem sua
própria sobrevivência, é previsível que o
planejamento explícito de práticas que a
promovam (por membros da cultura que
“levam o futuro em consideração”) também seja favorecido, visto tornar a cultura
mais eficiente (isto é, mais apta a sobreviver)2 Presumivelmente, é isso que leva
Skinner a concluir que “a sobrevivência não
é um critério o qual nós sejamos livres para
aceitar ou rejeitar” (Skinner, 1955/1972a,

1 Desenvolvemos este tema em trabalhos anteriores (Dittrich, 2003; 2004a; 2004b; Dittrich Abib, 2004; Dittrich, 2006). O último
trabalho destaca algumas dificuldades decorrentes da subordinação de outros valores (secundários) à sobrevivência das culturas.
2 Contudo, a “intencionalidade” não é uma característica necessária das práticas culturais. Mesmo a existência de práticas “intencionais” explica-se seletivamente: “As pessoas não observam determinadas práticas para que o grupo tenha maior probabilidade de
sobreviver; elas as observam porque grupos que induziram seus membros a fazê-lo sobreviveram e transmitiram tais práticas” (Skinner,
1981/1984a, p. 479).
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p. 22), e que “quer gostemos disso ou não,
a sobrevivência é o critério final” (Skinner,
1956/1972b, p. 36). Se práticas culturais
são, de fato, selecionadas por seu valor de
sobrevivência, pouco importa se consideramos a sobrevivência um valor discutível:
culturas sobreviverão ou perecerão, a despeito de qualquer discussão que possamos
empreender.
Pouco depois, porém, Skinner
afirma: “Podemos, no entanto, apontar
várias razões pelas quais as pessoas deveriam estar, agora, preocupadas com o bem
de toda a humanidade. Os grandes problemas do mundo são agora globais. Superpopulação, o esgotamento de recursos, a
poluição do ambiente e a possibilidade de
um holocausto nuclear – estas são as conseqüências não-tão-remotas de nossos cursos
de ação atuais” (1971b, pp. 137-138).
A única “boa razão” para que alguém promova a sobrevivência de sua cultura (ou da humanidade), ao que parece, é a
própria perspectiva de que sua cultura (ou a
humanidade) sobreviva. Essa não é, na verdade, uma “boa razão” – no sentido de que
não é uma razão suficientemente persuasiva, como admite Skinner: “Apontar para
conseqüências não é suficiente. Precisamos
arranjar contingências sob as quais as conseqüências tenham um efeito. Como podem
as culturas do mundo fazer com que essas
possibilidades aterrorizantes afetem o comportamento de seus membros?” (1971b, p.
138). O planejamento cultural proposto por
Skinner refere-se, exatamente, ao controle
de práticas culturais (através das contingências de reforço que as integram) orientado
por previsões sobre seu possível valor de
sobrevivência para as culturas. Se a simples
menção da possibilidade do fim de todas as
culturas não é suficiente para que façamos
algo a respeito, o planejamento cultural é
absolutamente necessário.

Permanece, contudo, o fato de que
não pode haver, pelo menos em termos lógicos, qualquer justificativa absoluta para a
adoção da sobrevivência das culturas enquanto valor. Em alguns momentos, Skinner torna clara sua rejeição a este tipo de
justificativa: “Não podemos responder a
tais questões [sobre valores] apontando para
absolutos. Não há verdade absoluta em julgamentos de valor. Ninguém possui esse
tipo de verdade ou pode responder questões
apelando a ela” (Skinner, 1971a, p. 547);
“Seria um erro . . . tentar justificá-las [práticas culturais com valor de sobrevivência]
em qualquer sentido absoluto. Não há nada
fundamentalmente certo na sobrevivência
de uma cultura, como não há nada fundamentalmente certo no conjunto de características que define uma espécie” (p. 550).
Portanto, à questão que nos dirige a
filosofia moral tradicional (é possível justificar valores?), a resposta do Skinner é negativa – a não ser que aceitemos a história seletiva daquele que defende certo valor como
uma boa justificativa. Notemos, porém, que
essa história não nos permite dizer que um
valor é melhor do que outro, pelo simples
fato de que não existem histórias comportamentais melhores ou piores – existem apenas histórias. O que eu valorizo pode ser
diferente do que aquilo que você valoriza,
mas nenhum de nós está fundamentalmente
certo ou errado – nós simplesmente somos
pessoas diferentes, com histórias diferentes.
É importante sublinhar que o problema de saber quais valores (ou quais conseqüências) são mais ou menos desejáveis
(melhores ou piores) não deve ser confundido com outro problema, igualmente
importante: qual a tecnologia mais efetiva para promover tais conseqüências?
Mesmo os filósofos morais tradicionais ad-
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mitem que grande parte dos problemas que
surgem em discussões éticas se refere, na
verdade, a questões empíricas (p. ex., Hare,
1997/2003, p. 61). Se duas pessoas concordam quanto ao fato de que certo objetivo (seja ele qual for) deve ser produzido,
o problema resume-se a saber como fazê-lo
– presumivelmente, uma questão empírica.3
Planejar práticas culturais é, obviamente, um empreendimento complexo. O
planejamento cultural exige, em alguma
medida, o recurso à suposição (guess)
(Skinner, 1953/1965, p. 436; 1961/1972c,
p. 49). A ciência, com sua insistência
sobre a “observação cuidadosa, a coleta
de informação adequada e a formulação
de conclusões que contenham um mínimo
de ilusão [wishful thinking]” (1953/1965,
p. 435), parece oferecer o caminho mais
seguro para que tais suposições revelemse corretas. Mas nunca poderemos estar
absolutamente certos de que nossas intervenções produzirão as conseqüências que
planejamos.
Mesmo que pudéssemos, contudo,
ainda seria possível discordar sobre a conveniência de tais conseqüências. Em uma
passagem especialmente interessante de sua
obra, o filósofo alemão Carl Hempel trata
dessa questão de forma instigante:
Vamos assumir, então, que confrontados com uma decisão moral, possamos chamar o demônio de Laplace como
consultor. Que ajuda poderemos conseguir
dele? Suponhamos que temos que escolher um entre diversos cursos de ação alternativos possíveis, e queiramos saber qual
deles devemos tomar. O demônio poderia
então nos dizer, para cada escolha contemplada, quais seriam suas conseqüências
para o curso futuro do universo, nos mín-

imos detalhes, não importa quão remotos
no tempo e no espaço. Mas, tendo feito
isso para cada um dos cursos de ação alternativos sob consideração, a tarefa do
Demônio estaria completa; ele nos teria
dado toda a informação que uma ciência
ideal poderia nos dar sob tais circunstâncias. E, no entanto, ele não teria resolvido
nosso problema moral, pois isso requer
uma decisão sobre qual dos diversos conjuntos alternativos de conseqüências mapeados pelo demônio é o melhor; qual deles
deveríamos produzir. E o peso da decisão
ainda cairia sobre nossos ombros. (1965,
pp. 88-89)
O argumento de Hempel, portanto,
é este: mesmo que possamos prever o curso
dos acontecimentos com absoluta precisão,
ainda assim a questão dos valores, ou de
quais conseqüências são desejáveis, permanecerá aberta à discussão. O problema
diz respeito, é claro, à diversidade de reforçadores que podem adquirir controle sobre o comportamento de diferentes indivíduos. Mas, como diz Skinner, não há nada
além da nossa história que nos permita “justificar” os valores que defendemos. Não
escolhemos aquilo que reforça nosso comportamento.
Diante disso, devemos, os behavioristas radicais, rejeitar o debate ético como
uma empreitada inútil? Pensamos que não.
Debates éticos têm seus limites, mas podem
ser produtivos. (A propósito, as alternativas mais óbvias ao debate – individualismo
e agressão – não são animadoras.) Para
que isso aconteça, pelo menos um requisito deve ser satisfeito: os valores (isto é,
os objetivos) de quem discute devem ser
declarados abertamente, e devem ser tão
bem definidos quanto possível. Os analistas do comportamento têm, de pronto, a

3 Em outra ocasião, porém (Dittrich, 2004b), discutimos o problema com mais detalhe. Especialmente quando o objetivo em
questão é a sobrevivência das culturas, saber como produzi-lo pode não ser um problema cuja resposta seja estritamente empírica.
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vantagem de insistir sobre a necessidade de
planejar e especificar, com a maior precisão
possível, os objetivos da suas intervenções.
Devemos, é claro, estar prontos a considerar
e a avaliar os objetivos de outras pessoas ou
grupos, mas também devemos exigir delas
que sigam nosso exemplo e tornem explícitas as conseqüências que pretendem produzir.
De uma perspectiva pragmatista, expor objetivos claramente é indispensável
(Hayes, 1993). Não há como avaliar a utilidade de uma teoria ou de uma tecnologia
sem que se defina o que é “utilidade”. Algo
útil é algo que produz certas conseqüências.
Defina-se, pois, que conseqüências são essas.
Isso não esgota, necessariamente,
o debate ético: a idiossincrasia dos reforçadores é um fato. Declarar e definir
objetivos, porém, poupa discussões improdutivas e permite identificar possibilidades
de acordo e colaboração.
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