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➢Objetivos

➢ Situar algumas questões importantes quanto à prática pedagógica,

como planejamento, avaliação, papel do professor e do aluno;

➢ Esclarecer qual a posição Behaviorista quanto à aprendizagem;

➢ Discutir algumas críticas feitas à abordagem comportamental,

refutando-as com base nos princípios behavioristas;

➢ Discutir implicações para a prática docente, como: formulação de

objetivos, adequação de conteúdos, procedimentos e avaliação.



“... acerca das contribuições trazidas pelo 

Behaviorismo ao ensino e à aprendizagem (o 

Behaviorismo referido aqui e ao longo do 

texto, é o Behaviorismo Radical ou 

Skinneriano)” (p. 49).



“Particularmente, no que se refere ao magistério, ainda perduram 

entendimentos deturpados que apontam para uma 'visão restrita 

da proposta behaviorista. Podemos citar, a título de exemplo, os 

seguintes equívocos divulgados como sendo características dos 

postulados behavioristas para a educação: 

l) A relação entre professor e aluno é unidirecional, autoritária e 

não-efetiva; 

2) O aluno é um ser passivo; 

3) O ensino consiste em oferecer um estímulo ao qual o aluno 

deve responder adequadamente; 

4) Tanto o ensino quanto a aprendizagem são realizados 

mecanicamente através, de procedimentos rígidos; 

5) A avaliação é urna simples verificação da assimilação do 

conteúdo por parte do aluno”. (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”. (p. 50)

“A aprendizagem envolve processos básicos como 

discriminação, generalização, equivalência; entretanto, não 

sendo objetivo do presente trabalho explicar estes termos, não 

nos deteremos neste ponto”. (p. 50)

“No que se refere a educação formal, objeto deste artigo, 

podemos situar a aprendizagem e o ensino como atividades 

que envolvem a participação de dois elementos fundamentais: 

o professor e o aluno”. (p. 51)



“Se a visão behaviorista de homem é, por assim dizer, dialética, qual a 

razão de não se encarar desta mesma maneira o professor e o aluno? É 

assim que, para o Behaviorismo, os papéis de aluno e de professor são 

igualmente aprendidos a partir das práticas culturais vigentes, práticas 

essas que também impõem uma noção do que é educação e onde e 

em que momento deve-se ensinar a aprender”. ( p. 51)

“No que tange a prática pedagógica em sala de aula, o Behaviorismo 

preconiza que todo o ensino deve partir de uma experiência do aluno. É 

isto que se quer dizer com “verificação de pré-requisitos” presentes no 

repertório do aluno. Vê-se, portanto que o planejamento de ensino, 

nesta perspectiva, pode ser arbitrário e desvinculado da realidade do 

aluno. Disso decorre que todo o fracasso na aprendizagem deve ser 

remetido inicialmente ao trabalho do professor e não aos supostos 

déficits do aluno”. (p. 52)



“O planejamento, portanto, envolve como passo 

fundamental o conhecimento daqueles que serão alvos 

da ação docente. Só assim teremos condições de 

eleger, em conjunto com o aluno, os objetivos a serem 

alcançados e os conteúdos a serem aprendidos. Neste 

caso, podemos afirmar que o professor, sendo um 

agente transformador, age intencionalmente de forma 

a produzir indivíduos capazes de autogovernarem”. 

(MOROZ, 1993)  (p.52)



“As abordagens não-progressistas em 

educação são, basicamente, a tradicional , as 

renovadas e a tecnicista (LIBÂNEO, 1983). Ora, 

o tradicionalismo pressupõe um planejamento 

voltado para uma massa (os alunos), sem a 

preocupação com o indivíduo, além do que 

não há a possibilidade de planejamento 

conjunto”. ( p. 52)  



“Quanto ao tecnicismo, sua chegada ao Brasil 

durante o regime militar já é, por isso mesmo, 

bastante rejeitada pelos educadores. 

Entretanto, com seus fundamentos teóricos e 

práticos, é inegável a presença de elementos 

comportamentais (o que não significa dizer 

que é a mesma coisa), tais como definição de 

objetivos operacionais, busca de 

sequênciação lógica dos conteúdos; passou-

se a igualar o tecnicismo ao Behaviorismo, 

tornando-os sinônimos”. (p. 53)



“Voltando aos aspectos pedagógicos de 

ensino, encontramos no Behaviorismo uma 

noção avançada de avaliação. Para essa 

abordagem a avaliação é sinônimo de 

diagnóstico. Isso indica que avaliação não 

pressupõe necessariamente, uma nota ou um 

conceito, mas indica qualitativamente se o 

caminho percorrido por professor e alunos está 

adequado aos objetivos do mesmos.” (p. 53)



A questão “quem avalia e quem é avaliado? 

– Quem avalia? R: professores e alunos. 

– Quem é avaliado? R: professores e alunos. 

– Quem propõe a forma de avaliar? R: são 

ambos. (p. 53).



“... o professor ainda é, em nossa cultura, o 

agente de aprendizagem de muitos. A ele 

cabe a verificação dos comportamentos 

preliminares (os pré-requisitos), o conhecimento 

individual do aluno, a adequação de objetivos, 

adequação de conteúdos, a proposta de 

atividades de ensino, o uso correto da 

avaliação, etc. Ao aluno cabe participar de 

todos esses aspectos como elemento ativo”. (p. 

54)



“... a aprendizagem entendida como

mudanças relativamente estáveis no

repertório do indivíduo, busca-se

verificar de que maneira os

comportamentos são gerados, mantidos

e extintos” (p. 54).



“Um professor, por exemplo, que a cada

opinião ou resposta dada pelos alunos, faz

comentários negativos, enfatizando os erros

dos alunos, e não a tentativa de acertar,

provavelmente tornar-se-á um elemento

aversivo para os alunos. O professor que pune

ou ameaça punir através de provas difíceis e

ameaças de notas baixas, ou ainda através

de reprovações e desrespeito aos alunos,

também torna-se aversivo aos mesmos”

(p.54).
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