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BURRHUS FREDERIC SKINNER (1904 -1990, 86 ANOS) 

Eminente psicólogo contemporâneo nascido nos 
Estados Unidos em 1904.

Lecionou nas Universidades de Harvard, Indiana 
e Minnesota.

Em 1932, relatou uma de suas observações, 
sobre o comportamento de pombos e ratos 
brancos.

Inventou um aparelho, chamado como Caixa de 
Skinner. 

Conduziu trabalhos pioneiros em psicologia 
experimental e foi o propositor do behaviorismo 
radical, abordagem que busca entender o 
comportamento em função das inter-relações 
entre a filogenética, o ambiente (cultura) e a 
história de vida do suposto indivíduo.



❖ CAIXA DE SKINNER



A EXTENSÃO DO BEHAVIORISMO RADICAL 
COMO FILOSOFIA, AOS PROBLEMAS 

EDUCACIONAIS 

A Educação como um pilar para o planejamento da cultura.



DUAS ESPÉCIES DE APRENDIZAGEM 
PARA CADA ESPÉCIE DE COMPORTAMENTO, SKINNER 

IDENTIFICA UM TIPO DE APRENDIZAGEM OU 
CONDICIONAMENTO

1. CONDICIONAMENTO RESPONDENTE 
“Reflexo” ou “Involuntário”

EX: Dilatação ou contração da pupila 
dos olhos em contato com a mudança da 
iluminação; Arrepios por causa de ar 
frio.

2. CONDICIONAMENTO OPERANTE

Incluir todas as coisas fazendo com  que 
tenham efeito sobre nosso mundo 
exterior ou operando nele.

EX: Dirigir o carro; Fazer sinal para o 
Ônibus.



CONDICIONAMENTO OPERANTE

Estímulo descritivo aumenta a probabilidade da ocorrência de uma resposta, 
se após a resposta, for apresentado um estímulo reforçador.



Estímulo Desagradável (Reforço Negativo) X Estímulo Agradável (Reforço Positivo)



PUNIÇÃO: A APRESENTAÇÃO DE UM ESTÍMULO APÓS UMA 
RESPOSTA INDESEJADA PARA QUE ELA CESSE. ASSIM COMO O 

REFORÇO, A PUNIÇÃO PODE SER POSITIVA OU NEGATIVA

Punição – positiva: 

Apresenta-se um estímulo desagradável 
após a resposta que se deseja inibir.

EX : Se a criança faz birra leva uma 
repreensão/beliscão.

Punição – negativa:

Retirar- se um estímulo agradável após a 
resposta que se deseja inibir.

EX: Se criança quebrar um jarro, deixa 
de poder ver televisão durante uma 
semana. 



❖PUNIÇÕES
A punição pode acarretar uma série de problemas: 

• Estimulação aversiva acarreta respostas do sistema nervoso, entendidas como ansiedade, 
depressão, baixa auto - estima. 

• O comportamento punido não é esquecido, ele é suprimido. Pode ser que após a estimulação 
aversiva ter sido eliminada, o comportamento volte a ocorrer: a criança pode simplesmente 
aprender a não dizer palavrões em casa, mas continuar a usá-los em outros lugares.

• Suprime o comportamento indesejado, mas não guia a pessoa para um comportamento mais 
desejável.

• A punição diz o que não fazer, o reforço diz o que fazer. Uma punição combinada com um 
reforçamento positivo de comportamentos desejáveis é mais eficiente.

• A punição rápida e segura pode ser eficaz, e pode de vez em quando causar menos dor do que 
o comportamento autodestrutivo que suprime. 

• Ela pode reaparecer, e se for possível evitar a punição. Essa estimulação aversiva também pode 
provocar efeitos colaterais indesejáveis, como ansiedade e ensinar agressividade. 

• Dar mais ênfase ao reforço positivo do que à punição.



AS IMPLICAÇÕES DAS CONCEPÇÕES MENTALISTAS 
PARA A EDUCAÇÃO 

Skinner estabelece diferentes usos do termo “TEORIA”:

1. Suposições iniciais sobre fenômeno (os chamados pressupostos teórico- epistemológicos);

2. Afirmações que ainda não são fatos ( o que habitualmente chamamos de hipótese).





❖ Explicar, para  Skinner, consiste em demonstrar 
funcionalidade, em níveis cada vez mais gerais, até que 
resultados empíricos ganhem a consistência de princípios, 

por meio de replicações sistemáticas (e não diretas).  



MÁQUINA DE ENSINAR



A VARIABILIDADE COMO ELEMENTO A SER ESTUDADO 

Estudar variabilidade significa explicar as condições diferentes de cada um dos indivíduos com 
objetivo de reavaliar o procedimento. Segundo suas palavras.

Skinner rejeita a prática  de analisar resultados ao final da intervenção, considerando-se o fato 
de indivíduos diferentes terem repertórios diferentes, produzidos por história de vida diversas, a 
avaliação da aprendizagem tem de ser contínua, permanente e sobre tudo, individual.



❖ Contracontrole

❖ Autocontrole 



PLANEJAMENTO

A educação é parte fundamental dessa formação, na medida em que deve garantir 
indivíduos maximamente autônomos e como e chances de contribuírem para a sobrevivência 
do grupo e da cultura. O que o sistema como um todo – incluindo nós, professores, pais, 
psicólogos e educadores – deve responder são questões como:

1. Quem deve ser ensinado ?

2. O quem de ser ensinado ?

3. Para que deve ser ensinado ?

4. Quando deve ser ensinado ?

5. Como deve ser ensinado ?



O Planejamento da Instrução

 Alterar e eliminar os comportamentos;

 Instrução de comportamento que são ou não adequado/correto;  

 Manutenção do que foi aprendido.

A Relevância dos Objetivos Estabelecidos e a Manutenção do 
Comportamento 

 A importância de se considerarem objetivos educacionais tais como 
autonomia e independência criatividade, solução de problema indica 
como as concepção a respeito de termos têm contribuído para 
inviabilizar a consecução de objetivos baseados neles. 



A CONCEPÇÃO DE COMPORTAMENTO GERANDO A 
ÊNFASE NA ATIVIDADE DO INDIVÍDUO 

ALUNO:

• Interação operante em ação;

• Comportamento, portanto, não é qualquer ação de um indivíduo, 
mas aquela ação que afetou o ambiente e foi afetada por ele. 

PROFESSOR:

• Toda a tecnologia educacional operante estará baseada no 
planejamento das atividades do aluno , cabendo ao professor as 
tarefas de planejá-las, consequência-las, avaliá-las e revê-las.  



A ABOLIÇÃO DE CONTINGÊNCIA AVERSIVAS 

• Efeitos apenas temporários; 

• Produz efeitos colaterais;

• A Punição não terá papel instrutivo;

• A Punição fala mais do comportamento do punidor do 
que do punido.



ELEMENTOS BÁSICOS DA PROGRAMAÇÃO DO 
ENSINO

❖ Metodologia do ensino de Skinner definidos em conteúdos 
específicos:

• Controle de contingências; 

• Feedback constante;

• Apresentação do material em pequenos passos;

• Respeite o ritmo do aluno;

• Nível exigido. 

Resultado: 

Maior número de alunos atingem alto desempenho.



O IMPACTO DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO SOBRE A EDUCAÇÃO

❖ Basear-se em perspectivas científicas para avaliar os instrumentos 
colocados à disposição do professor, a educação é contaminada pelo dogma, 

pelo modernismo.

❖ Dentre as contribuições da análise do comportamento, talvez uma das mais 
poderosas, em termos de eficiência de resultados, tenha sido o ensino 

programado individualizado.



O PROFESSOR COMO PLANEJADOR E EXECUTOR 
DE CONDIÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Fator definidor de seleção de professor antes: 

• Competência Científica.

Depois da Globalização: 

• Plano de capacitação: parâmetros não claros, mas padrão       
de desempenho de excelência docente.



CARACTERÍSTICAS PARA UM BOM PROFESSOR

• Inteligência abstrata / Inteligência verbal;

• Memória / Observação;

• Raciocínio lógico / Rapidez de raciocínio;

• Precisão de raciocínio / Imaginação; 

• Discriminação /Associação;

• Orientação / Coordenação; 

• Crítica.



CONCLUSÃO
Ao final entendimento de que Skinner deu sua contribuição para avanço da 

psicologia comportamentalista (Behaviorismo) embora tenha sofrido duras críticas, 
pelo fato de seus experimentos serem manipulados. Segundo ele suas pesquisas 

baseiam-se no comportamento operante que afirmava não manipular seus 
experimentos, apenas fornecendo estímulos . Assim ele deixou suas contribuições para 

diversas áreas de ciências. 
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