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“Ao decorrer do texto, o mesmo aponta alguns equívocos que

foram direcionado a Proposta Behaviorista, com uma visão

mecanizada:

• A relação entre professor e aluno é unilateral;

• O aluno é um ser  passivo;

• O ensino limitado, mecanizado;

• Avaliação é considerada como assimilação de conteúdo por parte 

do aluno.”

(César, 2013, p. 205).



“Existe um equívoco ao classificar o homem, a partir da

visão behaviorista, como um ser passivo que responde

mecanicamente a estímulos que lhes são apresentados.

Na verdade Carmo (1994, p.51) ressalta que no

behaviorismo skineriano “... O homem é visto como um

ser ativo, produtor e produto de suas próprias ações”

(César, 2013, p. 205).



“O comportamento é uma matéria difícil, não porque seja

inacessível, mas porque é extremamente complexo. Desde que é

um processo, e não uma coisa, não pode ser facilmente

imobilizado para observação. É mutável, fluído, evanescente e,

por esta razão, faz grandes exigências técnicas à engenhosidade

e energia do cientista. Contudo, não há nada essencialmente

insolúvel nos problemas que surgem deste fato”

(Skinner, 1974, p. 17 apud César, 2013, p. 207).



“Skinner não se limita a identificar como

determinantes o comportamento apenas os

aspectos do ambiente (ou estímulos) que o

antecedem; ele considera omissa as explicações

do comportamento baseadas no modelo

estimulo-resposta”

(César, 2013, p. 208).



“Deste modo, o repertório dos indivíduos é 

constituído pelo processo que se estabelece na sua 

interação com ambiente (físico e social). No ser 

humano, para que o repertório individual vá se 

constituindo, o ensino é fundamental e necessário, 

especialmente a formalização na escola.”

(César, 2013, p. 209).



“Aprender é um processo contínuo e cotidiano na vida de

qualquer indivíduo; assim defende Carmo (1994, p. 50); “A

aprendizagem é vista como um processo permanente na vida do

indivíduo, não se restringindo, portanto, a situações

pedagogicamente definidas em sala de aula.”

“Quando a aprendizagem ocorre, o indivíduo enriquece o seu

repertório de comportamentos, adquirindo um novo, ou

modificando um pré-existente.”

(César, 2013, p. 210).



“O ensino e aprendizagem são, assim, interdependentes. O ensino consiste em

arranjar condições que produzam os comportamentos desejados e, portanto, cabe a

quem ensina decidir antecipadamente o que deverá ser aprendido, pelo aluno,

organizando estímulos e reforços que levam o aluno ao comportamento desejado.”

“Se na visão behaviorista radical, o homem é um ser ativo, participante e atuante,

é preciso encarar desta maneira o professor e o aluno em uma relação de ensino-

aprendizagem produtiva. Nesta perspectiva, é inadmissível pensar que a relação entre

o professor e o aluno é unidirecional, que o aluno é passivo, e que, portanto, o

processo de ensino é realizado através de procedimentos rígidos e que o processo de

aprendizagem é produto das ações mecanicamente encadeadas dos alunos.”

(César, 2013, p. 210).



“Percebe-se, então, o importante papel da escola. Em suas

atividades deveriam estar presentes as instruções fundamentais,

bem como as condições motivacionais que produzem

aprendizagem. Ou a escola permanece no nível de

desenvolvimento atual, reproduzindo conhecimentos que o

aluno já é capaz de adquirir sozinho, ou se torna um espaço de

interação professor-aluno que permita a este adquirir

habilidades e conhecimentos socialmente construídos e

acumulados.”

(César, 2013, p. 212).



“A escola almejada possui objetivos educacionais voltados

a desenvolver conhecimentos e habilidades do aprendiz,

levando-o ao amadurecimento intelectual e preparando-o

para o exercício da cidadania; para tanto precisa, entre outros

aspectos, fornecer as condições para que os alunos aprenda.”

Neste ponto, é possível fazer a seguinte indagação: será

que a escola esta capaz de desenvolver as aprendizagens em

seus alunos?

(César, 2013, p. 213).



César (2009) aponta que a aquisição do repertório de leitura na

séries iniciais do ensino fundamental do ciclo II vem se

configurando como uma das principais dificuldades a serem

sanadas na aprendizagem dos alunos. Por outro lado, indicadores

externos de avaliação- tais como SAEB, SARESP apontam que uma

boa parte das crianças que frequentam os bancos escolares,

principalmente as crianças de classes menos favorecidas, tem

chegado nas 5° e 6° séries (atualmente 6° e 7° anos) sem saber ler e

escrever.

(César, 2013, p. 213).



A leitura ocupa, sem dúvida, um espaço privilegiado não só na

disciplina de língua portuguesa, responsável maior por seu ensino,

mas também em todas as disciplinas acadêmicas responsáveis pela

transmissão de cultura e de valores para as novas gerações. Isso

porque a escola é, hoje e desde há muito tempo, a principal

instituição responsável pela preparação dos indivíduos para a

participação no mundo letrado, cuja aprendizagem está

fundamentada na leitura.

(César, 2013, p. 214).



O professor é o profissional que delimita todos os quadrantes no

que diz respeito ao ensino de leitura. Sem sua presença atuante,

sem o seu trabalho competente, dificilmente o indivíduo

aprende a ler; por outro lado, se os alunos no inicio da sua vida

acadêmica apresentarem dificuldades na aprendizagem da

leitura, e se essas dificuldades não forem sanadas com urgência

pelo professor, elas podem acarretar consequências danosas,

muitas vezes irremediáveis, para todo percurso escolar do

educando, levando-o ao fracasso escolar.

(César, 2013, p. 214).


