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Resumo: Vive-se em mundo caracterizado por uma globalização de vários aspectos da 

vivência humana, tais como da economia, força de trabalho, entretenimento, educação, entre 

outros, o que tem aumentado à complexidade das relações. Os avanços da microeletrônica e 

das tecnologias digitais da informação e da comunicação, tem permitido ao ser humano 

acesso a informação de uma forma nunca experimentada na história. Neste cenário em que 

todas as instâncias da vivência são afetadas, a formação destes sujeitos acaba tendo papel 

relevante, tanto para o indivíduo, quanto para a nação como um todo. Porém, o sistema de 

ensino enfrenta diversos problemas graves quanto ao seu desempenho, seja pelo grande 

número de abandonos, de reprovações ou mesmo pelas aprovações na qual os alunos não 

aprendem o mínimo esperado do que lhes foi ensinado. Logo, percebe-se que a formação 

inicial de professores pode desempenhar um papel preponderante nesta mudança, e que as 

teorias psicológicas da aprendizagem são parte importante na fundamentação teórica desta 

formação. Neste contexto, o behaviorismo radical se apresenta como uma das teorias que traz 

em seu escopo recursos efetivos para a prática docente. Deste modo, esta escrita teve como 

objetivo investigar as apropriações dos conceitos básicos da teoria do Behavorismo Radical 

de Skinner por alunos do curso de Pedagogia. Para tanto, foi elaborado um questionário semi-

estruturado, constituído por seis questões, sendo duas fechadas e quatro abertas. Ele foi 

aplicado a 13 alunos do sexto semestre do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande - FURG, sendo 11 alunos do sexo feminino e dois do sexo masculino e com idade 

média de 33 anos. Quanto a formação acadêmica, quatro cursaram magistério no período do 

Ensino Médio, uma é graduada em letras e cinco realizaram outra formação na área de 

educação. Através da Análise Textual Discursiva (ATD) observou-se que os conhecimentos 

demonstrados pelos alunos a respeito da teoria behaviorista de Skinner possuem equívocos, 

concluiu-se também que estes problemas na formação dos futuros professores impossibilitam 

que eles possam ter informações corretas e suficientes para avaliar a utilidade desta teoria, 

criando preconceitos a respeito do Behaviorismo que dificilmente serão corrigidos. Disso 

resulta que a teoria behaviorista acaba sendo subutilizada, quando não descartada a priori, 

tanto no ambiente acadêmico, quanto no profissional. 
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A escola tem um papel social primordial, pois ela deve preparar o indivíduo para 

entender e atuar de forma significativa em um mundo em constante mudança. Por esse 

motivo, pode-se afirmar que a educação é algo fundamental para a formação do sujeito. É ela 

que o capacita para que possa vivenciar a complexidade do mundo moderno, contribuindo 

para o seu desenvolvimento e fortalecimento, assim como da sociedade em que ele está 

inserido. Contudo, o sistema brasileiro de ensino tem dificuldades em alcançar estes 

objetivos, pois não apenas registra um grande número de evasões escolares, como não logra o 

êxito de fazer com que aqueles que permanecem em sala de aula consigam alcançar um 

aproveitamento mínimo considerado adequado (MERITT, 2014). Ressalta-se que diversos 

fatores contribuem para isso, dentre eles evidencia-se a formação teórica de professores. 

O conceito que o professor possui sobre os fenômenos de ensino e aprendizagem é o 

que delimita sua prática, determinando o modo como ele lida com as variáveis que estão 

presentes nestes processos. Por mais que ele tente inovar, aderindo a novas propostas de 

trabalho e técnicas, ou mesmo políticas pro(im)postas pelo governo, aos poucos ele acaba por 

adapta-las aos seus conceitos epistemológicos de ensino e aprendizagem, fazendo 

fundamentalmente a mesma coisa de modo um pouco diferente (BECKER, 1993). Levando 

esse fato em consideração, para que haja mudanças efetivas no ensino, é necessário mais do 

que investimentos financeiros, melhores políticas públicas voltadas para o acesso à educação, 

campanhas de valorização da educação e dos professores. Essas são ações necessárias e que 

geram resultados positivos. Porém acabam tendo seus efeitos afetados caso o professor não 

seja suficientemente preparado para ensinar, e esta preparação passa, principalmente, pela 

apropriação das teorias da aprendizagem. 

Gioia (2001), afirma que a influência das teorias da psicologia nos cursos de educação 

carece ainda de propostas mais concretas, que possam auxiliar o professor em sala de aula. 

Citando as conclusões de Mizukami, a autora afirma que, devido o distanciamento entre a 

teoria ensinada nos cursos de graduação e a prática do docente em sala de aula, o professor 

acaba por não conseguir transpor para o seu trabalho o que lhe é ensinado durante a sua 

formação. Isso faz com que a sua ação em sala de aula seja fundamentada por práticas do 

senso comum, passadas de geração a geração, e por consequência, repetindo os mesmos erros. 

Neste contexto, o Behaviorismo se apresenta como uma teoria que traz recursos efetivos para 

a pratica docente. Porém observa-se entre os formadores de professores uma certa resistência 

na utilização desse modelo. Para Rodrigues (2006), isso se deve principalmente aos equívocos 

quanto às ideias postuladas pela teoria. Segundo a autora, os argumentos dirigidos ao 

Behaviorismo pelos críticos não suportariam a uma simples verificação da literatura 

produzida por B. F. Skinner e demais autores Behavioristas. 



 

Considerando-se, por um lado, o que foi descrito anteriormente sobre a carência de 

teorias mais pragmáticas durante a formação dos professores, e o impacto positivo que a 

teoria de Skinner pode oferecer nesta formação, e por outro lado, o modo inapropriado que o 

Behaviorismo tem sido ensinado nos cursos de formação de professores, seja pela forma 

superficial com que ele tem sido abordado, seja pelos equívocos conceituais apresentados 

pelos docentes durante essas formações. Esse estudo tem como objetivo investigar as 

apropriações dos conceitos básicos da teoria do Behavorismo Radical de Skinner por alunos 

do curso de Pedagogia. Para a produção de dados foi utilizado um questionário semi-

estruturado, constituído por seis questões, sendo duas fechadas e quatro abertas, que foi 

aplicado a 13 alunos do sexto semestre do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG. 

Na próxima seção será apresentada as principais ideias do Behaviorismo radical 

voltadas para a educação e as dificuldades existentes no ensino desta teoria durante os cursos 

de graduação. 

 

Behaviorismo Radical e educação 

 

Skinner (1972), relaciona os conceitos e conhecimentos adquiridos em suas pesquisas 

de laboratório, que deram origem e sustentação para a análise do comportamento, com os 

problemas apresentados pelo ensino escolar. Utiliza-se, portanto, a análise do comportamento 

tanto para investigar os processos escolares, quanto para sugerir mudanças no sentido de 

auxiliar a solucionar os problemas da educação escolar. Ainda de acordo com o autor, ensinar 

é arranjar contingências de reforço que visem modelar um comportamento, aprimorando-o, ou 

auxiliar no desenvolvimento de novos. 

Diversos autores como Rodrigues (2006) e Gioia (2001),  que escrevem a respeito do 

papel que o Behaviorismo poderia desempenhar na formação de professores, afirmam que 

essa teoria apresenta inúmeras contribuições para o sistema de ensino e para a formação 

docente, porém ela tem sido alvo de severas críticas, o que acaba a tornando subutilizada, 

quando não descartada a priori, tanto no ambiente acadêmico, quanto no profissional. Várias 

são as razões identificadas para que isso aconteça, porém, a grande maioria das críticas 

possuem argumentos que não condizem com as reais ideias e propostas behavioristas.  

Segundo Rodrigues (2006), ainda são atribuídos ao Behaviorismo rótulos como 

“positivista”, “interacionista”, “reacionário”, “psicologia do estímulo-resposta”. Outro 

problema que persiste, de acordo com a autora é a utilização equivocada de conceitos 

fundamentais como o de “comportamento”, “ambiente”, entre outros. Com relação aos fatores 



 

históricos ligados aos equívocos presentes nas críticas, a autora destaca a confusão existente 

entre as teorias de Watson, teórico do Behaviorismo metodológico, e a teoria de Skinner, 

principal autor do Behaviorismo Radical. Por maiores que sejam as diferenças entre estes dois 

autores, os críticos não as distinguem, e os avanços apresentados por Skinner acabam 

passando despercebidos. De acordo com um estudo realizado por Gioia (2001) pode-se 

afirmar que  

 

“as concepções errôneas a respeito do behaviorismo radical têm estado presentes nos 
meios científicos, acadêmicos ou populares desde a década de 70, deixando clara a 

reação de hostilidade, preconceito e incompreensão diante de seus objetivos de 

controle, de seu objeto de estudo, de seus procedimentos e do modelo causal 

adotado (GIOIA, 2001, p 27-28). 

  

Desta forma, para que sejam realmente entendidas estas ideias e propostas, e evitadas 

interpretações erradas a respeito desta teoria, faz-se necessário que os principais conceitos que 

embasam essas proposições sejam compreendidos e diferenciados dos significados que estes 

termos possuem fora da Análise do Comportamento. Os principais conceitos desenvolvidos 

por Skinner na composição de sua teoria são: comportamento; reforço; punição; estímulo 

discriminatório; estímulo aversivo; contingência; e ambiente. 

Para a teoria behaviorista radical, comportamento é definido como a relação entre 

organismo e ambiente. O comportamento ocorre em fluxos onde há recebimento de 

informações do meio e a ação do sujeito, ora no sentido meio-sujeito-meio, ora no sentido 

sujeito-meio-sujeito, não havendo prioridade na ordem de acontecimentos quanto de 

prioridade de existência. O comportamento pode ser analisado em categorias como eventos 

comportamentais, eventos ambientais, estados comportamentais e processos 

comportamentais.  Ou, em outros termos, respectivamente: respostas, estímulos, 

probabilidade ou disposições e contingências (LOPES, 2008). 

Por sua vez, reforço é toda consequência de um comportamento que aumente as 

probabilidades de este comportamento acontecer novamente. Porém, não há como afirmar 

qual consequência é reforçadora para um sujeito sem levar em conta seu estado e 

características. Algo que é reforçador, em um momento para uma pessoa, pode não ser para 

outra. Da mesma forma, em outro momento, a mesma consequência pode perder o seu efeito 

reforçador (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). As consequências reforçadoras são divididas em 

dois tipos: 1- Reforço Positivo, quando para ação do sujeito é apresentado um estímulo que 

aumente a probabilidade de nova ocorrência do comportamento. 2- Reforço Negativo, quando 

a retirada de um estímulo do ambiente aumenta a possibilidade de que o comportamento 



 

venha a acontecer novamente em circunstâncias semelhantes (MOREIRA; MEDEIROS, 

2007). 

Punição, para o Behaviorismo Radical, é toda a consequência que tende a tornar um 

comportamento menos provável. Ela pode ser positiva, quando o comportamento torna o 

punidor mais provável, ou negativa quando o comportamento torna um reforçador menos 

provável (BAUM, 1999). 

O estímulo discriminatório depende de experiências semelhantes anteriores nas quais, 

ao emitir um comportamento determinado, o indivíduo obteve reforço (BORGES; CASSAS, 

2012). Ao anteceder em mais de uma situação semelhante a um reforço, um estímulo passa a 

ser discriminativo e sempre que for apresentado evocará o reforçador, fazendo com que o 

indivíduo tenha grande chance de apresentar o comportamento que, nas ocasiões anteriores o 

permitiu obter uma consequência reforçadora (TODOROV, 2012). 

Estímulos aversivos são aqueles que diminuem as chances de um comportamento que 

os produzem acontecer, evitando assim a punição positiva, e aumentam a probabilidade de 

comportamentos que retiram este estímulo aversivo, funcionando como um reforçador 

negativo. Da mesma forma que não existem consequências que sejam necessariamente 

reforçadoras, não existem estímulos que sejam por natureza aversivos. (MOREIRA; 

MEDEIROS, 2007). 

Contingência é, segundo Todorov (2012), um instrumento conceitual que serve como 

ferramenta para a análise das interações entre organismo e ambiente. O significado de 

contingência é constituído da relação entre os conceitos de estímulo discriminativo, resposta e 

consequência. A análise destes fenômenos permite realizar algumas previsões de 

comportamentos, e por consequência ao altera-los serão obtidas diferentes consequências. 

Matos (1997), traz como definição do conceito de “ambiente”, para o Behaviorismo 

Rádical, tudo aquilo que é externo ao comportamento. Desta forma, “um piscar de luz, um 

desequilíbrio hídrico, um derrame de adrenalina, ou um objeto ausente associado a um evento 

presente; não importando se sua relação com o comportamento é de contiguidade 

espaço/temporal [...] ou não (1997, p 08)” constituem o ambiente. 

Falando sobre o funcionamento da sala de aula de sua época, Skinner (1972) aponta 

que embora houvessem acontecido mudanças, não se passou para um modelo mais positivo de 

ensino, apenas se substituiu um tipo de respostas aversivas por outro, esse tipo de 

metodologia faz com que o aluno realize as atividades propostas pela escola apenas com o 

objetivo de fugir das consequências que o não cumprimento do que foi solicitado pode gerar. 

Portanto, segundo o autor, chegar à resposta certa acaba sendo algo insignificante, que fica 

perdido em um contexto de ansiedades, tédio e agressões, subprodutos óbvios do controle 



 

aversivo. Salienta-se que o autor ainda propõe que um sistema escolar que não consegue 

cumprir com seus objetivos sem a utilização de ameaças deve ser considerado um fracasso. 

Desta forma, devem ser substituídas as técnicas aversivas e as possibilidades devem 

ser cuidadosamente exploradas se tiver como objetivo obter um sistema educacional que 

atenda a demanda sem abrir mão dos princípios democráticos. Skinner (1972) complementa 

ainda, que o ensino é o arranjo de contingências sobre as quais o aluno aprende. Segundo ele, 

em condições naturais a aprendizagem também acontece, porém não ocorre o ensino. A 

grande vantagem existente em ensinar apresentada pelo autor é a de que com o ensino há 

garantia que os alunos receberam os conhecimentos que foram adquiridos até então pela 

humanidade, não permitindo que o acaso determine o que será ou não aprendido, assim como 

também fazendo com que os indivíduos não partam do zero, apoiando-se nas aprendizagens 

realizadas por aqueles que os antecederam. 

Para Skinner (1972) o aluno deve aprender principalmente a partir da experiência, do 

contato com o mundo, e o professor deve proporcionar as condições para que isso aconteça. 

Porém, salienta que apenas proporcionar a experiência será, na maioria das vezes, 

insuficiente, pois o aluno provavelmente pouco ou nada aprenderá. Por isso o professor deve 

acompanhar a experimentação destacando o que deve ser observado ou associado, unindo 

uma resposta verbal ao evento experimentado. Falando sobre outros métodos de ensino, como 

as teorias da frequência, onde os alunos devem repetir exercícios à exaustão, e com isso 

aprender, Skinner (1972) destaca que acaba havendo sim aprendizagem, mas não pela 

repetição, mas sim por um outro motivo que ocorre durante as repetições.  Também aponta 

problemas no método de tentativa e erro, pois a aprendizagem que ocorre dessa forma está 

ligada as consequências negativas das escolhas erradas, reafirmando que o comportamento 

correto, ou melhor, a aprendizagem, não é apenas o que resta da eliminação dos erros.  

 

Metodologia 

 

A produção dos dados dessa pesquisa foi realizada por meio da aplicação de um 

questionário semi-estruturado à 13 alunos de uma turma do 6º semestre do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O questionário utilizado nessa 

pesquisa foi constituído por seis questões, sendo duas fechadas e quatro abertas. As questões 

fechadas abordavam dados demográficos dos sujeitos. As questões abertas abordaram 

aspectos do Behaviorismo, como conceito geral e conceitos básicos sobre a teoria, relacionar 

o Behaviorismo e prática docente. Salienta-se que a escolha desta turma se deu pelo fato de 



 

que neste período do curso eles já haviam cursado as principais disciplinas que poderiam 

abordar o tema das teorias da aprendizagem.  

Das questões fechadas, percebeu-se que dos 13 alunos entrevistados, 11 eram do sexo 

feminino e 2 do sexo masculino, e tinham como média de idade 33 anos. Já no que tange a 

formação acadêmica, 4 cursaram magistério no período do Ensino Médio, uma é graduada em 

letras e 5 realizaram outra formação na área de educação.  

Para as questões abertas optou-se por realizar uma Análise Textual Discursiva (ATD), 

que é uma técnica de análise de dados qualitativas que foi idealizada por Moraes e Galiazzi 

(2007). Essa técnica de análise consiste em produzir unidades de significados, definir 

categorias e a partir dessas categorias elaborar metatextos. De acordo com Moraes (2003) a 

Análise Textual Discursiva  

 

pode ser compreendida como um processo auto-organizado de construção 

compreensão em que novos entendimentos emergem de uma sequência recursiva de 

três componentes: desconstrução do corpus, a unitarização, o estabelecimento de 
relações entre os elementos unitários, a categorização, e o captar do novo emergente 

em que nova compreensão é comunicada e validada (MORAES, 2003, p. 192) 

 

Desta forma, primeiramente desfragmentou-se os textos e codificou cada unidade, em 

seguida realizou-se uma reescrita de cada unidade de modo que ela assumisse um significado 

completo, posteriormente realizou-se uma categorização dessas unidades, sendo primeiro as 

categorias iniciais, depois as intermediarias e por último as finais. As categorias são formadas 

por conjuntos de significados próximos e são nomeadas e renomeadas durante todo o 

processo de construção do texto. Neste trabalho foi possível observar a presença de duas 

categorias: Behaviorismo e formação docente e Entendimentos de graduando em pedagogia 

sobre o Behaviorismo. A discussão dessas categorias será realizada na seção abaixo. 

 

Discussão 

 

Nesta sessão foram analisados os resultados das respostas coletados com o 

instrumento descrito na sessão anterior, assim como a discussão dessas respostas, a luz da 

Analise Textual Discursiva, que formou duas categorias de estudo: Behaviorismo e formação 

docente e Entendimentos de graduando em pedagogia sobre o Behaviorismo. 

 

Behaviorismo e formação docente 

 



 

Essa primeira categoria mostra de forma bastante explicita que os alunos de graduação 

em pedagogia tem pouco conhecimento a respeito do que é a teoria psicológica da 

aprendizagem de Skinner. Uma vez que muitos dos alunos pesquisados não sabiam como 

explicar seus conceitos, outros, por sua vez, explicaram, mas de forma incorreta ou com 

equívocos, pois relacionaram essa teoria com expressões como “estímulo resposta” (Sujeito 

02) que está muito mais ligadas ao Behaviorismo Metodológico de Watson do que o 

Behaviorismo de Skinner, ou “treino” (Sujeito 08) que faz referência as ideias do senso 

comum a respeito do uso das técnicas para o controle do comportamento, ou ainda 

“experiências” (Sujeito 13) que fazem relação aos experimentos que serviram de fonte de 

dados para a construção de alguns conceitos. A palavra “comportamento” (Sujeito 09) foi a 

única palavra relatada pelos alunos que poderia ser considerada como adequada como 

conceito para o Behaviorismo de Skinner. 

De acordo com Rodrigues (2006) os equívocos relativos a teoria são divididos em 

diversas categorias como “ausência de conhecimento”, “insuficiência”, “imprecisão”, 

“deturpação”, “equívoco”, dentre outros. Essas categorias são aplicadas tanto as críticas, 

quanto aos meios de divulgação da abordagem. A autora aponta três principais fatores como 

os principais causadores das críticas equivocadas, sendo eles: a insuficiência ou ausência de 

conhecimento a respeito da teoria; aos jargões utilizados pela abordagem; as consequências 

do desenvolvimento histórico da abordagem. 

Da mesma forma, quando pergunta-se aos alunos se eles conseguem relacionar essa 

teoria com a prática docente fica evidente que não houve aprendizagem suficiente a respeito 

da teoria para que os alunos pudessem generalizar os conceitos para a sua vida profissional. 

Uma vez que o Sujeito 01 afirma que “O estudo não foi aprofundado de forma suficiente 

para que eu possa conceitua-los”, em concordância, o Sujeito 05 complementa “Infelizmente 

não recordo do autor... o estudo foi muito superficial”. Desta forma, os alunos não tem uma 

base minimamente satisfatória dessa teoria, pois os conceitos, que deveriam ter sido ensinados 

para que os alunos pudessem constituir ferramentas para pensar e construir sua prática 

profissional, foram trabalhados de forma superficial durante o curso, justificando assim a 

dificuldade tanto em falar sobre eles, como para relacionar com o seu futuro uso em sala de 

aula.  

Pela falta de conhecimento do assunto ou pelo modo como foi ensinada essa teoria o 

Sujeito 09 afirma que “Não usaria esses conhecimentos na minha prática”, denotando não 

acreditar que o Behaviorismo de Skinner possa contribuir para a sua atuação profissional, da 

mesma forma o Sujeito 13 respondeu de modo vago “Acho que usaria como as 

experiências... de comportamento” sobre “experiências de comportamento”, mas sem 



 

conhecer muitas das propriedades dessa teoria. Ao tentar relacionar o Behaviorismo com a 

prática docente, o Sujeito 08, relata que “Acho que na repetição... a repetição deve fazer 

parte da prática na sala de aula”, esse estudante identifica a técnica de repetição como a 

contribuição que o behaviorismo pode oferecer ao professor, porém, embora Skinner (1972) 

site este tipo de metodologia em seu livro, não o defende ou sugere sua aplicação. Pelo 

contrário, afirma que se ocorre aprendizagem durante a repetição é por algo além dela, que 

acontece durante o processo, e não pelo simples repetir.  

 

Entendimentos de graduando em pedagogia sobre o Behaviorismo 

 

Esta categoria contém os relatos dos alunos sobre os conhecimentos básicos da teoria 

do Behaviorismo de Skinner. O primeiro termo a ser abordado foi o comportamento, apenas 

duas respostas levam em conta termos realmente utilizados pela teoria Behaviorista, sendo 

elas: “Modo de agir. O contexto e o ambiente determinam o comportamento”(Sujeito 09) e 

“Constituído a partir da interação, entre o temperamento o meio que vive e a herança 

biológica”(Sujeito 10). Todas as outras respostas demonstraram distanciamento com o 

conceito apresentado pela teoria, os entrevistados acabaram utilizando explicações literais do 

conceito ou do senso comum, desconectadas das concepções Behaviorista. E, embora a 

resposta do Sujeito 09 utilize termos da teoria Behaviorista Radical, ela apresenta limitações 

que permitem a interpretação de que o sujeito é passivo neste processo, e que o 

comportamento é apenas determinado por estímulos exteriores. Isto acontece por que não é 

considerado nem a herança biológica e, mais importante, a interação existente entre meio e o 

sujeito na constituição dos comportamentos. 

Em relação ao conceitos de reforço tanto positivo quanto negativo apontam para uma 

superficialidade de conhecimento equivalente ao senso comum, estando às respostas ligadas a 

gratificação para o reforço positivo “Valorizar os conhecimentos e as opiniões positivas 

através do diálogo”(Sujeito 02) e ou a comportamentos de desvalorização, depreciação como 

consequência as atitudes dos alunos, como exemplo a resposta também do Sujeito 02 para 

reforço negativo “Desvalorizar os conhecimentos prévios, não dar voz as opiniões 

controversas e desconsiderar os erros como parte da aprendizagem”. Com isso podemos 

concluir que reforço é toda consequência que aumente as chances de que um comportamento 

venha a ocorrer no futuro. Podendo ser ao adicionar um estimulo reforçador ao ambiente, ou 

retirando dele um estímulo aversivo. Da mesma forma, a necessidade de observarmos o 

reforço em relação ao sujeito e não ao que é oferecido, levando em conta do que o que é 



 

reforço para um em um determinado momento não é para outro, ou para esse mesmo sujeito 

em um momento seguinte, também não aparece (MOREIRA; MEDEIROS, 2007). 

No que tange ao conceito de punição relacionado ao Behaviorismo, pode-se afirmar 

que as falas dos alunos estão baseadas em conhecimentos do senso comum, no sentido literal 

da palavra, completamente desconectadas da teoria. Pois entendem punição como opressão, 

“Freire relata que temos que deixar de ser oprimidos (Pedagogia do oprimido)”(Sujeito 03), 

ou repreensão, “Atitude que se toma para repreender” (Sujeito 07). Ou ainda, aludindo 

provavelmente aos experimentos realizados por Skinner, exemplificou punição com a palavra 

“choque” (Sujeito 13). Estas definições deixam de lado o conceito de consequência que 

diminui a probabilidade do comportamento. O foco dado nas respostas a respeito de 

determinar se algo é ou não uma punição está na consequência oferecida, e não no efeito que 

ela causa no comportamento do sujeito. 

Em relação ao estímulo discriminatório, o Sujeito 02 foi o único a responder, e 

conceituou da seguinte forma: “Parecer com discrições dos alunos, pontuando apenas 

comportamentos, opiniões...”. O sujeito que respondeu a esta questão provavelmente 

confundiu o sentido de estímulo discriminativo, oferecendo o de descrever comportamentos 

ao invés de estimulo que antecede um reforço e que aumenta as chances de o indivíduo 

apresentar um comportamento.  

O conceito de estímulo aversivo, recebeu o seguinte conceito: “Não questionar certas 

verdades, não ensinar e não aprender a refletir e problematizar determinada situação” 

(Sujeito 02). Não há nenhuma relação entre a resposta oferecida e o conceito solicitado. Da 

mesma forma que no item anterior há uma desvinculação total entre a resposta oferecida e o 

conceito de contingência. Por isso, também devido às limitações do instrumento utilizado e a 

dificuldade de relacionar a resposta oferecida com o que foi solicitado, tornasse impossível 

realizar qualquer análise. 

A maior parte das definições descritas para o conceito de ambiente utilizaram a 

definição literal da palavra, desvinculadas da teoria Behaviorista. Mesmo aquelas que 

utilizaram alguns termos do Behaviorismo, “É pelo ambiente que as respostas dos estímulos 

serão positivas ou negativas”(Sujeito 08) o fizeram de maneira a descrever uma das formas 

de relação que existe entre o sujeito e o meio, demonstrando superficialidade do 

conhecimento e sem definir o conceito de forma adequada. 

 

Conclusão 

 



 

Através dessa pesquisa podemos afirmar que há preconceitos e críticas baseadas 

principalmente em equívocos sobre o ensino do Behaviorismo Radical na formação de 

professores. Os equívocos são identificados pelas pesquisas nos diversos setores do ensino, 

seja nos livros didáticos, em palestras, cursos de formação, na universidade (em cursos de 

graduação e pós-graduação), dentre outros. Como consequência, suas propostas acabam sendo 

subutilizadas, quando não descartadas sem que sejam discutidas e avaliadas suas possíveis 

contribuições para a melhoria do ensino. 

Os resultados encontrados neste trabalho verificam os mesmos equívocos e 

preconceitos descritos em trabalhos anteriores a respeito do Behaviorismo. A teoria é descrita 

como simplista, mecanicista, são confundidos os trabalhos de Skinner e Watson. Os 

acadêmicos não demonstram conhecimento suficiente sobre conceitos básicos como 

comportamento, reforço, punição, contingência etc. O que os impede de ter clareza sobre as 

possíveis contribuições que esta teoria possa vir a ter em sua formação profissional. Além 

disso, faz com que estes perpetuem os preconceitos e a visão negativa que o Behaviorismo 

possui. 

Conclui-se desta forma, que os dados obtidos neste trabalho, somados aos que 

encontramos na literatura científica, denotam as consequências da distorção que a teoria 

behaviorista vem sofrendo a bastante tempo. Embora a educação brasileira continue 

enfrentando problemas com os resultados do seu sistema, teorias como esta, por problemas na 

forma como são divulgadas e compreendidas, acabam sendo descartadas ou mal utilizadas. 

Acreditamos que seja importante investigar de que forma o ensino e a aprendizagem estão 

sendo trabalhados nos cursos de licenciatura e Pedagogia. Assim como se as demais teorias 

enfrentam os mesmos problemas de distorções e incompreensões que o Behaviorismo. 

Trabalhos que busquem divulgar as verdadeiras propostas Behaviorista, sua filosofia, 

compreensão do homem, suas relações e as aplicações para o ensino, são formas que 

acreditamos possam ser eficazes tanto para combater os equívocos, quanto para que as 

contribuições do Behaviorismo possam chegar a escola. 
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