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Segundo Zanotto (2000), que analisou extensamente a obra de Skinner, o processo de 

ensinar na visão do autor concede ao professor a tarefa de entender e conduzir o ensino 

como  um  arranjo  planejado  de  contingências4 em  oposição  a  um  processo  natural  e 

espontâneo  de  aprender  com base  no  acaso  ou  em concepções  tradicionais  e  bastante 

comuns de aprendizagem como basicamente assistemática, natural e espontânea. Rodrigues 

(2005) apresenta visão semelhante a de Zanotto ressaltando que, além de ser um processo 

planejado  e  intencional  é  também  um  processo  voltado  à  sobrevivência  da  cultura, 

entendendo  educação  como  uma  das  agências  sociais  destinadas  a  estabelecer 

comportamentos  que sejam úteis  no futuro ao indivíduo, seu grupo social  e cultural.  O 

planejamento intencional e sistemático é voltado, portanto, à sobrevivência da cultura, em 

última análise. Este objetivo final do processo educativo comporta o estabelecimento de 
1 Baseado  em  trabalho  originalmente  elaborado  como  requisito  parcial  para  obtenção  de  aprovação  na 
disciplina optativa “Formação de Professores: A contribuição da análise do comportamento”, ofertada pelo 
Colegiado  de  Pedagogia  da  UNIOESTE  Campus  Cascavel  PR,  ministrada  pela  Profa.  Dra.  Maria  Ester 
Rodrigues em 2008. 

2 Pedagoga pela UNIOESTE – Campus Cascavel, bolsista recém-formada do Projeto da Universidade Sem 
Fronteiras: “Pedagogia: desafios e perspectivas na busca da unidade do conteúdo.”.

3 Psicóloga pela UFPR, Mestre e Doutora em Psicologia da Educação pela PUC SP, Docente do curso de 
Pedagogia  e Coordenadora do Projeto: Psicologia Educacional e Problemas de Aprendizagem da UNIOESTE 
-  Campus Cascavel - PR. e-mail: mariaester.rodrigues@gmail.com 

4 Contingência como “componentes das relações comportamentais que apresentam relação de dependência  
entre si”. (TEIXEIRA JÚNIOR e SOUZA, 2006; p.28)
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objetivos  comportamentais  que  possibilitem  ao  educando  tornar-se  autônomo  e 

autogovernado  intelectualmente,  dentro  dos  limites  impostos  pela  vida  social  e  com 

possibilidades de contribuir para a própria sobrevivência e para a sobrevivência da cultura, 

identificando problemas e propondo soluções, atuando sobre a realidade e transformando-a

É necessário que o professor crie contingências de reforçamento5 que estimulem o 

interesse,  a  vontade  do aluno em aprender,  pois  sem isso,  será  mais  difícil  estabelecer 

relações educacionais com o mesmo. Os homens aprendem uns com os outros sem serem 

ensinados, mas o indivíduo passa a atuar como professor quando, conhecendo os modos 

mais  adequados  de  ensinar,  toma-os  como  referência  para  tentar  mudar  o  aprendiz, 

ampliando seus conhecimentos, fazendo com que este aprendiz se comporte diferente da 

maneira que se comportava antes de ser ensinado. Um professor também deve conhecer o 

repertório comportamental de entrada de seu aluno (repertório inicial ou o que ele já sabe) 

para, com base neste, planejar uma aprendizagem posterior mais eficiente.

Cabe  ao  professor  dominar  os  conhecimentos  que  fazem parte  do  conteúdo  a  ser 

ensinado, pois é através deste domínio que o professor vai poder estabelecer os objetivos 

deste processo de ensino e também planejar as alterações que devem ser produzidas no 

comportamento  do aluno. Da mesma forma que o professor deve ter  um conhecimento 

prévio do conteúdo a ser ensinado, ele também deve conhecer os processos de aprender e 

de ensinar,  para  efetuar  o  planejamento  de procedimentos  e  metodologias  eficientes  de 

ensino, o que é uma implicação específica da sua formação. Para que o professor avalie as 

mudanças  ocorridas  em seus  alunos,  bem como  o  que  já  aprenderam e  o  que  falta  a 

aprender, é fundamental a explicitação prévia de objetivos de ensinos, preferencialmente 

em  termos  comportamentais.  Assim  também,  o  professor  vai  ter  oportunidade  para 

reconhecer e se responsabilizar por seus acertos e eventuais erros e enquanto dirigente do 

processo ensino-aprendizagem. 

Portanto, além do domínio da matéria/disciplina a ser ensinada e comportamentos a 

serem instalados, o professor é o responsável pela criação de condições necessárias à uma 

aprendizagem o mais ágil e eficiente possível do aluno. Assim, cabe ao professor, planejar 

5 Contingências de reforçamento como:  “unidade de análise no nível ontogenético que envolve a relação  
entre os comportamentos do indivíduo e suas conseqüências”. (TEIXEIRA JÚNIOR e SOUZA, 2006; p. 29)



e  executar  as  suas  aulas,  sempre  levando  em  consideração  as  contingências  de 

reforçamento,  possibilitando  ao  aluno  uma  aprendizagem  o  mais  possível  prazerosa  e 

produtiva.  O professor  deverá  decidir  os  passos  sequenciais  de ensino,  os  objetivos  de 

ensino intermediários e finais, com base em critérios que identificam os comportamentos de 

entrada e os comportamentos que o aluno deverá exibir ao longo e ao final do processo de 

ensino.

A explicitação de objetivos, bem como o planejar e executar os procedimentos de 

ensino sob uma perspectiva da análise comportamental, estão diretamente ligados ao que o 

professor leva em consideração na hora de avaliar  o processo de aprendizagem de seus 

alunos, bem como, o andamento do processo de ensinar do professor. Ao saber onde se 

quer chegar, definindo objetivos claros em termos comportamentais, é mais simples definir 

o que observar para avaliar  se houve aprendizagem. A avaliação requer não somente a 

avaliação do aluno mas também das condições a ele oferecidas para aprender. A avaliação 

do processo ensino-aprendizagem possibilita ao professor rever e planejar as contingências 

de ensino disponível durante e ao final do processo de ensino-aprendizagem.

Conforme  destaca  Zanotto  (2000),  Skinner  vê  o  professor  como  um  agente 

fundamental  da melhoria do ensino, chegando até a caracterizá-lo como especialista em 

comportamento  humano,  cuja  tarefa  e  objetivo  é  produzir  mudanças  extraordinárias  no 

comportamento de seus alunos.  

(...)  Skinner parece reconhecer no professor um agente fundamental  na 
melhoria do ensino, chegando a identificá-lo como um ‘especialista em 
comportamento  humano’,  cuja  tarefa  é  produzir  mudanças 
extradordinariamente  complexas  em  um  material  extraordinariamente 
complexo. (ZANOTTO, 2000, p. 125).

Deve-se levar  em consideração  que um professor  que tenha  formação analítico-

comportamental  é um professor planejador de contingências. Sendo assim, o método de 

ensino assume importância destacada na visão Skinneriana de ensino, em oposição a uma 

visão  mais  tradicional.  Skinner  (1972)  afirma  que  as  práticas  tradicionais  de  ensino 

costumam comportar negligência do método, não incorporam tecnologia ao ensino, além de 

utilizarem frequentemente controle aversivo. A aversividade no ensino pode ser produzida 

pura  e  simplesmente  pela  ineficiência  da  função  escolar  e  ausência  de  ensino  efetivo 



propriamente  dito,  gerando  frustação  motivada  por  ‘tentativas  e  erros’  repetidos,  até  a 

utilização do controle coercitivo explícito (punição6 e reforçamento negativo7 nas suas mais 

diversas variações). Além disso, analistas do comportamento são unânimes em discutir os 

efeitos de concepções mentalistas8 para o ensino e o risco do uso de variáveis  internas 

(psicológicas,  mentais,  cognitivas,  biológicas),  como  explicação  do  comportamento 

publicamente observável, bastante comuns na cultura e na educação. Trata-se de posições 

que concedem a eventos encobertos (pensamentos, idéias, desejos, sensações, emoções e 

estados  motivacionais)  o  status de  explicação  do  comportamento  público  e  não  o  de 

eventos  comportamentais  encobertos  a  serem  explicados.  Concepções  como  essa,  que 

permeiam o cotidiano escolar, retiram da escola e professor a função de poder promover 

modificações  relevantes  no  comportamento  dos  indivíduos  em  direções  previamente 

definidas,  ou  seja,  de  planejar  com  base  numa  série  de  tarefas  e  num  método 

cientificamente estabelecido. 

Conforme  já  mencionado,  a  escola  tem  uma  responsabilidade  muito  séria  em 

partilhar, de forma planejada, com os educandos, o que a cultura apresenta de acúmulo em 

conteúdos e práticas que variam desde as éticas até as científicas, passando por práticas 

sociais e conteúdos propriamente ditos, que dificilmente um organismo individual poderia 

acumular em uma história de vida. A escola propicia o resgate da história de sua cultura ao 

indivíduo, o que dificilmente seria possível de modo solitário. No entanto, o método e as 

funções  do  professor  nele  inseridas,  comporta  problemas  recorrentes.  Conforme 

RODRIGUES (2005) 

Apesar da responsabilidade assumida pela escola e da responsabilidade do 
professor como principal agente escolar, a educação comporta problemas 
recorrentes como o que SKINNER (1968/1972) chama de ‘negligência do 
método’  e  o  que Luna aponta  como um certo  descompromisso  com a 
efetividade  de  métodos  educacionais  (1998/1999)  que  é  revelada  pela 
quase  total  ausência  de  pesquisas  que  comprovem se  o  ‘remédio’  ou 

6 Entendendo  punir  como um procedimento  que  consiste  em fornecer  conseqüências  aversivas  para  um 
comportamento com o efeito de reduzir sua frequência, repleto de efeitos “colaterais”. 

7  Entendendo reforçamento negativo como um tipo de reforçamento em que o aumento da freqüência de uma 
resposta ocorre devido à retirada de um estímulo conseqüente aversivo já presente. Processo frequentemente 
confundido com punição pelo público não especializado. 

8 Que enfatizam supostas variáveis internas do tipo mental, ou de estrutura mental, em detrimento da análise 
do comportamento nos níveis ontogenético, filogenético e cultural. 



método em questão, ‘cura de fato o doente’, ou seja, se é efetivo, se é um 
‘placebo’ ou inócuo em termos de resultados, ou, ainda, se é prejudicial 
ou  apresenta  ‘efeitos  colaterais’  prejudiciais,  como  as  conhecidas 
contingências  aversivas  que  grassam  nas  escolas  desde  tempos 
imemoriais. (RODRIGUES,2005; ps 2-3 ) 

Os métodos de ensino derivados  da análise  do comportamento são relatados  pela 

literatura como eficientes, tendo sido pesquisados no Brasil em maior profusão nas décadas 

de 60 e 70, no entanto, paradoxalmente, encontram-se praticamente em desuso. Embora o 

presente  artigo  não  se  destine  a  analisar  o  fenômeno  de  oposição  à  Análise  do 

Comportamento9/Behaviorismo Radical10 de modo geral ou a algum método em particular, 

não  podemos  deixar  de  mencionar  a  ausência  de  impacto  de  uma  abordagem sobre  a 

educação, mesmo quando oferece contribuições a uma área, como é o caso da educação. As 

preferências pessoais por autores e abordagens específicas existem mas não podem ofuscar 

o compromisso que profissionais e pesquisadores possuem com a educação, uma área que 

tanto demanda contribuições. Luna (1998/1999) menciona que a educação tem estado sob 

domínio de dogmas e modismos mais  do que de avaliação científica  de instrumentos  e 

métodos educacionais. Consequentemente, propostas educacionais acabam por ser adotadas 

sem a devida avaliação de sua eficácia e sem controle das ações que deveriam constituir a 

materialização da proposta. 

Obviamente a contribuição de Skinner não é ditada sob forma de receitas ou fórmulas 

mas especifica uma série de passos, de execução relativamente complexa e laboriosa, que 

podem ser expressos em forma de habilidades que todo professor poderia, teoricamente, 

dominar. Para Skinner (1968/1972) existiria “uma conspiração de silêncio sobre o ensinar  

como uma habilidade” (p. 32), bem como ausência de trabalhos em profusão sobre como 

os estudantes são ensinados e a como poderiam ser ensinados. Os estudantes de educação 

são frequentemente submetidos a práticas educativas restritas à leitura e discussão de textos 

e alguns estágios em meio ou a final de curso. A formação do professor é vista, tal como a 

dos demais estudantes em geral, como um processo ‘natural’ e ‘espontâneo’, de aprender 

com base na própria ‘experiência’. Isso aparentemente é louvável, mas também pode ser 
9 Análise  do  comportamento  como:  “área  de  investigação  conceitual,  empírica  e  aplicada  do  
comportamento”. (TEIXEIRA JÚNIOR e SOUZA, 2006; p. 18)

10 Behaviorismo  Radical  como:  “filosofia  da  ciência  que  tem  como  objetivo  o  estudo  de  todos  os  
comportamentos,  negando  radicalmente  a  existência  de  quaisquer  eventos  metafísicos  no  controle  dos  
mesmos”. (TEIXEIRA JÚNIOR e SOUZA, 2006; p. 22)



um  percurso  ineficiente  que,  quando  se  concretiza,  com  raras  exceções,  é  repleto  de 

situações  aversivas,  penosas,  que  poderiam não existir  se  o  jovem professor  não  fosse 

‘deixado à própria sorte’ em sua aventura de aprender a como ensinar. Conforme Rodrigues 

(2005): “Skinner considera não apenas difícil e inadequado o fato de o professor, em sua 

formação (como qualquer outro aprendiz), aprender com base na própria experiência, mas 

também considera errado”. (p. 4)

Mas quais habilidades deveria o professor dominar para ensinar com base na proposta 

analítico-comportamental? O planejamento e as principais tarefas do professor seriam, de 

forma bastante sintética:

1) Conhecer previamente o aluno: Definido por Zanotto (2000) como o “para quem 

ensinar”, diz respeito à observação e registro para identificação de repertórios, de 

pré-requisitos11,  de  diferenças  individuais  e  suscetibilidades  a  diferentes 

reforçadores12, naturais13 ou arbitrários14. É necessário observar o comportamento 

inicial de seus alunos, com o objetivo de fazer um levantamento do que ele já sabe e 

como  sabe.  Assim,  conhecendo  seu  aprendiz,  o  professor  pode  melhor  planejar 

melhor as contingências para facilitar o aprendizado do mesmo, instalando novos 

comportamentos e mudando os já existentes em novas direções.

2) Determinar os objetivos:  Definido por Zanotto (200) como “o quê ensinar”,  os 

objetivos comportamentais  podem ser divididos em pré-requisitos,  intermediários 

11 Habilidades pré-existentes necessárias para aprender outra habilidade que, caso não existam, devem ser 
ensinadas antes da implementação aprendizagens posteriores. 

12 Simplista e incorretamente confundidos com ‘recompensas’  pelo público não especializado,  refere-se a 
conseqüências que sucedem comportamentos com o efeito de aumentar sua freqüência. 

13 Reforçador natural  como “tipo de estímulo reforçador cuja eficácia  depende do estado de privação do 
próprio  organismo”  (TEIXEIRA  JÚNIOR  e  SOUZA,  2006;  p.  58).  É  naturalmente  produzido  como 
conseqüência a um determinado tipo de comportamento. 

14  Reforçador arbitrário como: “tipo de estímulo reforçador cuja eficácia depende de um estado de privação 
de  um segundo  organismo”  (TEIXEIRA  JÚNIOR e  SOUZA,  2006;  p.  57).  Depende  da  intervenção  de 
outrem. 



ou finais, acadêmicos ou sociais (favorecedores de relações produtivas e de diálogo 

entre professor-aluno, aluno-aluno etc.), que sejam adequados às necessidades dos 

alunos, com anuência dos pais, escola, sistema educacional e cultural mais amplo. 

Os  objetivos  também  podem  e  devem  incluir  o  ensino  dos  comportamentos 

identificados como de autonomia, para que o aluno possa desenvolver autogoverno 

em diferentes  esferas,  com  privilégio  para  as  autonomias  motivacional,  ética  e 

intelectual. Ensinar comportamentos precorrentes ou pré-requisito para tantos outros 

como  estudar,  solucionar  problemas,  construir  reforçadores  estão  inseridos  nos 

objetivos de autogoverno e, em geral, devem envolver descrição de desempenhos 

esperados. 

3) Definir conteúdo, materiais e procedimentos de estudo: O bom professor deve, 

previamente,  fazer  uma separação  e  seleção  dos materiais  a serem utilizados  na 

explicitação do conteúdo, para que ele possa analisar e dominar o conteúdo antes de 

transmiti-lo ao aprendiz. O professor deve trabalhar objetivando minimizar ou até 

eliminar  as  contingências  aversivas15.  Devem-se  utilizar  reforçadores  corretos, 

identificando  com antecedência  o  que  é  reforçador  ou  não  para  seus  alunos.  É 

importante  também  substituir  reforçadores  muito  artificiais  (notas,  diplomas, 

medalhas  etc.),  comumente  usados  no  início  da  aprendizagem,  por  reforçadores 

naturais  (atenção de professores e colegas,  apreço da família,  satisfação pessoal, 

interesse por estudo), que sejam mais naturalmente produzidos pelo comportamento 

de  estudar  em  ambiente  escolar  e  familiar.  Também  cabe  ao  professor,  saber 

trabalhar  o conteúdo gradualmente,  na medida correta  para cada aluno, evitando 

assim a frustração do aluno pelos passos exigidos serem além ou aquém de sua 

capacidade.  Definido  por  Zanotto  (2000)  como o  “Como ensinar”  é  listado  por 

Rodrigues (2005), com pequenas variações, nos seguintes itens:

15 Contingências  aversivas  como as  que envolvem punição tipos I  e  II,  bem como reforço  negativo,  em 
oposição à contingências reforçadoras.



Minimizar  ou  eliminar  contingências  aversivas  -  Fornecimento  de 
condições conseqüentes ao comportamento do aluno, com privilégio para 
a utilização correta e efetiva de reforçadores (quer sejam arbitrários ou 
naturais) – utilizar reforço funcionalmente, ter cautela com reforçadores 
artificiais como doces, pontos, estrelas,  tokens, etc, por poderem não ser 
funcionais.  Preferência  pelo  uso  de  confirmação  de  desempenho, 
indicação  de  progresso,  privilégios,  trabalho  preferido,  aprovação  e 
semelhantes.  Substituição  progressiva  de  reforçadores  naturais  por 
arbitrários  –  construção  de  reforçadores  condicionados  que  sejam, 
preferencialmente, intrínsecos à tarefa. 

Promoção da manutenção e  generalização do comportamento  após 
sua instalação (como arranjo de contingências de reforço que maximizem 
a probabilidade da manutenção do comportamento). 

Respeito  ao  ritmo  do  aluno –  estabelecimento  de  critério 
comportamental para reforçamento e individualização do ensino. 

Observação e manutenção de registros sobre as respostas dos alunos 
– como base para identificação de repertórios, modificações de materiais e 
procedimentos de ensino. 

Gradação dos conteúdos e da dificuldade – transformar conteúdos em 
pequenos passos e em sequência. 

Propor e executar estratégias e procedimentos  de ensino  – visando 
atuar  sobre  condições  antecedentes  e  conseqüentes  ao  comportamento 
(modelagem,  modelação,  instruções  –  comportamento  verbal,  fading, 
time-out, instigação, treino discriminativo, discriminação condicional por 
exclusão, etc.). 

Utilização  de  tecnologia  de  ensino  –  aplicação  de  materiais 
programados,  manuais,  softwares educacionais,  pacotes  instrucionais 
como  PSI,  IP,  Precision  Teaching,  Direct  Instruction  entre  outros. 
(RODRIGUES, 2005; ps 58-59)

4) Avaliar  o  processo:  Muito  importante  também  é  a  avaliação  na  perspectiva 

Skinneriana.Zanotto  (2000)  refere-se  a  esse  item  como  “quanto  está  sendo 

ensinado”. Observa-se e mantém-se registros sobre as respostas dos alunos como 

base para identificação de repertórios, modificação de materiais e procedimentos de 

ensino.  Estabelece-se  critérios  de  desempenho  e  avalia-se  o  aluno bem como o 

próprio comportamento do professor no estabelecimento de condições de ensino. A 

avaliação  do  processo  deve  ser  contínua.  No início para  que  o  professor  possa 

estabelecer  estratégias  para  atingir  os  objetivos;  durante  o  processo  de 

aprendizagem, para o controle e replanejamento em caso de necessidade; e ao final, 



para verificar se os resultados desejados foram obtidos. Recomenda-se a utilização 

constante de observação e registro do desempenho do aluno. 

Além de ensinar o professor a iniciar  o seu trabalho a partir do conhecimento do 

aluno e de suas possibilidades; explicitar objetivos educacionais intermediários e terminais 

em  termos  comportamentais  claros;  selecionar  conteúdos  para  sua  consecução;  propor 

procedimentos para consecução dos objetivos; avaliar o desempenho do aluno e do próprio 

processo  ensino-aprendizagem,  como  condição  para  replanejamentos  (incluindo  auto-

avaliação do professor e de seus métodos de ensino); é necessário que o professor conheça 

outras coisas em seu processo formativo? Com certeza sim. Rodrigues, em 2005, na sua 

revisão  de  literatura  acerca  da  formação  de  professores  na  abordagem  analítico 

comportamental listou uma série de conhecimentos e habilidades a serem dominadas pelo 

professor,  que  vão  desde  filosofia  da  ciência  da  análise  do  comportamento  até  as 

habilidades específicas a serem dominadas, passando por conceitos básicos de análise do 

comportamento (conteúdo da ciência propriamente dito) e métodos de pesquisa em análise 

do comportamento. 

Além disso, o conjunto de funções que o professor deve desempenhar, para a autora, 

ampara-se em concepção de ensino/aprendizagem, de conhecimento e educação bastante 

específicos, como o fato do ensino ser  um arranjo sistemático de contingências com defesa 

do ensino como transmissão de conhecimentos socialmente acumulados pela humanidade 

em contraposição à, unicamente ou predominantemente, descobertas feitas pela aluno. A 

aprendizagem, em situação escolar, é a mudança de comportamento decorrente do ensino. 

O conhecimento pode ser comportamento verbal (saber falar sobre coisas) e/ou saber fazer 

(ter  habilidades)  e a educação é o preparo para o mundo existente  fora da escola e no 

futuro.

À Guisa de conclusão 

Uma  formação  do  professor  baseada  em  fundamentos  analítico-comportamentais 

deve ter claro o comprometimento de “ensinar (os professores) a ensinar”. Um caminho 

difícil que exige muito rigor científico, ética, criatividade e responsabilidade social. 



A escola  como um todo e  os professores em particular,  são os responsáveis  pela 

transformação do aluno “inato” e não preparado, em um indivíduo autônomo, capaz de 

enfrentar as transformações que a vida impor-lhe-á e de garantir a manutenção (transmissão 

e  acúmulo)  e/ou  transformação  da  cultura.  Dessa  forma,  para  garantir  a  relevância  do 

trabalho, o professor poderá contribuir para o planejamento de um futuro que aumente as 

chances de sobrevivência do indivíduo e sua cultura tomando como referência aquilo que 

antevê como perspectiva de futuro para sociedade.

O papel  do professor é criar  condições  do aluno alcançar  os objetivos desejados, 

incluindo o desenvolvimento de pensamento crítico, criatividade e autonomia. O professor 

deve  ser  uma  espécie  de  “engenheiro”  comportamental  com grande  responsabilidade  e 

especificidade de funções a serem exercidas no processo de aprender e ensinar, devendo ter 

garantido o seu direito de aprender a ensinar,  de modo a aumentar a probabilidade dos 

objetivos finais e intermediários do ensino serem atingidos.
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