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RESUMO 

Conforme as ideias do behaviorismo a aprendizagem do estudante é resultado das contingências 

ambientais. Skinner propõe em seu livro Tecnologia do Ensino (1972) princípios básicos que devem 

ser respeitados no ensino: o conteúdo deve ser apresentado em um nível de menos complexo para o 

mais difícil; o uso de contingências de reforço a cada emissão da resposta satisfatória; a atenção do 

aluno deve voltar para os procedimentos que são requeridos pela máquina de ensinar. A avaliação é 

colocada por Skinner como elemento não punitivo para o estudante, mas sim instrumento para avaliar 

as contingências estabelecidas pelo professor, ou seja, para saber se realmente houve aprendizado 

por parte do aluno. A não ocorrência da aprendizagem sinaliza para o professor a necessidade de 

reaver os métodos usados, a ideia é que a avaliação necessita ser algo que não cause qualquer tipo 

de trauma para o estudante. Para Hubner (2007), Skinner propõe um novo método de ensino com o 

uso de reforçadores positivos e negativos, contrário a punição por ser algo extremamente aversivo, 

propõe que ela seja sempre evitada. Diante disso, buscou-se descrever as principais contribuições de 

Skinner para a prática do professor.   
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INTRODUÇÃO 

Conforme aponta Hubner (2007), Skinner destacou a importância do reforço positivo no 

contexto educativo, sendo contraditórios a punição e esquemas repressivos. Ainda lembra que a 

aprendizagem foi o grande foco do Skinner, inclusive no seu livro chamado Tecnologia do Ensino, 

assegurou que dadas às condições adequadas toda pessoa aprende.  

O ideal para o contexto educativo é que se ensinem habilidades para que o estudar seja fruto 

de reforçadores naturais. Considerando essas ideias de Skinner, esse resumo tem o objetivo de 

descrever as principais contribuições de Skinner para a prática pedagógica, para isso foi realizada a 

análise do documentário B. F. Skinner.   

MÉTODO 

O procedimento metodológico adotado foi à discussão do documentário e de textos 

trabalhados na disciplina Psicologia da Aprendizagem II.   Na elaboração desse texto foi seguido o 

roteiro de estudo descrito abaixo: 

a. Leitura e discussão de textos. 

b. Exposição do documentário B. F. Skinner, dirigido por Hubner (2007).  

c. Discussão do documentário articulado ao texto trabalhado anteriormente. 



d. Sistematização dos conceitos mediante a elaboração do resumo síntese. 

e. Apresentação e discussão do resumo síntese na turma.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A compreensão de alguns conceitos é importante para entender as contribuições de Skinner 

na educação. Entre eles, as ideias sobre os reforçadores positivos e negativos.  O reforço é 

considerado qualquer estímulo que aumenta ou mantém a frequência de um comportamento quando 

apresentado ou removido como consequência do responder (CARRARA, 2004). 

Hubner (2007), a introdução do reforçamento positivo tem como objetivo a instalação ou a 

manutenção do comportamento, ou seja, produz uma consequência específica que aumenta a 

possibilidade futura da ação que a precedeu. A pesquisadora lembra que a inserção de um elemento 

que fará com que a ação se repita futuramente  

Nem tudo que é reforçador positivo é prazeroso como, por exemplo, o salário no fim do mês é 

um reforço, porém, seu trabalho pode ser muito estressante ou desagradável (HUBNER, 2007).  O 

reforçamento negativo também tem o objetivo de instalação ou manutenção de um determinado 

comportamento. Contudo, ele consiste na retirada de um determinado elemento.  Os seres humanos 

são sensíveis ao reforçamento, e em consequência o comportamento depende dos resultados das 

nossas ações (HUBNER, 2007).  

Hubner (2007) lembra que a origem da expressão escola, específica esse ambiente como o 

lugar onde se conversa. Por isso, a escola do futuro deve ser diferente das atuais, elas deverão ser 

lugares agradáveis, com bom cheiro, bonito, e apropriado e gostoso pra se aprender, realmente 

ambientes de ensino. 

Entre as contribuições de Skinner salientadas pela pesquisadora Hubner (2007) estão as 

ideias sobre: 

Avaliação - para Skinner avaliar o estudante é apenas um meio para comprovar se aquilo 

que foi ensinado pelo professor, realmente, foi aprendido. Dessa maneira, a avaliação perdeu a 

função de punição para ser empregado pelo professor, ao contrário avalia a sua atuação profissional, 

ou seja, se os arranjos de contingências empregados por ele possibilitou a aprendizagem. A 

avaliação nada mais é do que um momento do processo de ensinar e de aprender, onde é possível 

verifica de maneira mais natural possível e menos traumática se aquilo que acha que se ensinou de 

fato foi aprendido.  

A partir dessa ideia de avaliação, a presença do professor no contexto de escola será como 

um guia que esclarece dúvidas e arranja contingências adequadas a aprendizagem. Com a avaliação 

professor observa se o seu trabalho surtiu efeito, reflete sobre as contingências empregadas para 

planejar novas ações a partir dos resultados.  

Assim, a avaliação é apenas uma forma de ver o que realmente funcionou e o quanto cada 

estudante aprendeu. Para isso, é importante analisar os comportamentos dos alunos, tanto 

externamente quanto internamente - o que estão sentindo. Deve-se analisar tudo, não só a prova, 

mas os cadernos, as conversações em sala de aula, os desenhos, os textos produzidos 



espontaneamente, etc. É importante que no processo avaliativo, o professor deixe claro para o 

estudante o que se espera dele (HUBNER, 2007). 

Ensino individualizado - Skinner e o professor Fred Keller criaram o ensino individualizado, 

na década de 70 e se expandiu no mundo todo.  Esse procedimento de ensino respeita o ritmo do 

estudante, tornando possível ao professor acompanhar e ajudar o estudante nas suas dificuldades. 

No ensino individualizado o aluno trabalha com um material produzido pelo professor que o fez com 

muito cuidado. O sistema individualizado requer uma profunda avaliação/visão do aluno, pois cada 

aluno tem seu ritmo, e às vezes não consegue acompanhar os colegas, isto tem que ser observado 

(HUBNER, 2007). 

Metodologia de ensino - conforme aponta Hubner (2007) a aula expositiva é 

desinteressante para o ensino, o estudante fica na posição de mero expectador, devido a isso, 

considera-se que o estudo/ensino em grupo é mais eficaz e divertido. Um dos meios propícios ao 

aprender, inclui o aprender fazendo, escrevendo, discute, falando, vendo, manipulando, etc. Atento 

para a metodologia pedagógica, no ensino individualizado as aulas expositivas são mais raras, 

contudo, o professor deve sempre está disponível ao estudante, para esclarecer eventuais dúvidas 

(HUBNER, 2007).  

Skinner considera o educador a quarta força. Os educadores são os intelectuais, os cientistas 

que por conhecerem a ciência do comportamento humano serão capazes de trabalhar para a 

sobrevivência e a manutenção da espécie humana (HUBNER, 2007).  

CONCLUSÃO  

Para Hubner (2007) a escola ideal não é aquela que o estudante vai por obrigação, mas sim 

porque ele vê condições, situações estimulantes e importantes para sua vida, ele deverá ser um dos 

reforçadores do aprender. Nos dias atuais, tendo em vista que a educação é a chave da sociedade, é 

necessário que as escolas se tornem um reforçador natural da aprendizagem do estudante. 

A escola é o espaço do aprender e de desenvolvimento de habilidades que são relevantes ao 

exercício da cidadania. Considera-se que as ideias propostas por Skinner empregadas no espaço 

escolar poderão ser favoráveis à instalação e manutenção de repertórios comportamentais que 

caracterizam um estudante independente, crítico, atuante, autônomo e feliz.  
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