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Introdução 

Falar sobre educação é um assunto prioritário, que gera uma pluralidade de discussões devido 

à ampla gama de discursos sobre tal tópico. Uma temática afeta, que vem sido calorosamente 

discutida no momento atual, é a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais 

(NEE) no ambiente escolar.  

Inclusão escolar, para Rodrigues (2008, p.34), se trata de “[...] uma reforma que pretende 

inovar práticas e modificar valores inerentes à escola pública tradicional”. Semeghini (1998, 

p.13, grifo nosso) afirma que essa proposta, que teve início na década de 80, visa “Abrir 

oportunidades educacionais adequadas a todas as crianças”. Ademais, podem-se ressaltar três 

princípios que a norteiam: a valorização da diversidade, a melhora na educação de todos os 

alunos – cada um em sua singularidade e o compromisso de oferecer apoio para que todos, 

com ou sem dificuldades, possam obter êxito (BAUMEL, 1998). Dito de outro modo, as 

crianças nessa concepção aprendem juntas, tendo suas condições e necessidades respeitadas. 

O excerto abaixo corrobora essa afirmação: 

 
Em outras palavras, devemos pensar e crer que a escola inclusiva permite, na 

prática, evidenciar o fundamento de que todas as crianças devem aprender 

juntas, com dificuldades ou diferenças que apresentam. Isto se reporta à 
elaboração de planos que reconheçam e respondam às necessidades dos 

alunos. Em outras palavras, acomodar estilos, ritmos de aprendizagem, 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, lingüísticas e outras. (BAUMEL, 1998, p.35) 

 

Partindo de tais considerações iniciais, esse ensaio teórico porobjetivo apresentar algumas 

contribuições da abordagem da Análise do Comportamento no contexto da educação 

inclusiva. Para tanto, o texto se organiza do seguinte modo: inicialmente é apresentada uma 

breve retrospectiva histórica do behaviorismo radical e da análise do comportamento, seguido 

de algumas de suas contribuições para a educação. Em um terceiro momento é abordada a 

escola inclusiva à luz desse referencial, sendo, por fim, tecidas algumas considerações finais 

acerca do exposto. 

 

A Análise do Comportamento e o Behaviorismo Radical  

A análise do Comportamento é uma ciência respaldada na teoria filosófica do Behaviorismo 

Radical, e tem como premissa básica que todos os fenômenos de caráter humano podem ser 
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interpretados à luz do próprio comportamento. De acordo com Skinner (1982) deve-se a John 

B. Watson (1878-1958) o status de fundação do Behaviorismo, quando em 1913 lançou uma 

espécie de manifesto chamado “A Psicologia tal como a vê um behaviorista”. Como o título 

sugere, Watson não propunha uma nova ciência, mas defendia que a psicologia deveria ser 

redefinida como o estudo do comportamento.Sobre o manifesto watsoniano, Carrara (2005, 

p.23) comenta:  

 
Postulava rumos completamente diferentes para o campo que então se considerava 

como Psicologia. Reivindicava o abandono da introspecção como método oficial de 

coleta de dados sobre as ações humanas e propunha sua substituição imediata pela 

observação, como forma única de obter informações seguras acerca não mais dos 

fenômenos da mente, mas, do comportamento. 

 

Watson defendia, então, que o comportamento deveria tornar-se o verdadeiro e único objeto 

de estudo de modo que, segundo Carrara (op. cit.): “[...] o elegeu como ponto central da nova 

ciência cuja filosofia chamou oficialmente de behaviorismo” (CARRARA, op. cit., p. 23). 

Quando Watson inaugurou a Psicologia Behaviorista, as relações comportamentais 

identificadas eram as do tipo respondente ou reflexo. Segundo Tourinho (2003), “[...] a 

investigação de processos comportamentais envolvidos em relações reflexas teve importância 

central para o desenvolvimento da Psicologia como ciência do comportamento, mas 

rapidamente mostrou-se insuficiente para dar conta da complexidade do fenômeno 

comportamental” (p. 37). 

Mais adiante na história, depois do Behaviorismo Clássico de Watson, fala-se do 

Behaviorismo Radical, que teve como seu expoente B. F. Skinner (1904-1990). O interesse de 

Skinner pela Psicologia começou quando ele entrou em contato com as obras de Watson e 

Pavlov, em 1928, apesar de discordar dos modelos de análise desses dois autores. No início 

do século XX o trabalho de Pavlov colocou em evidência um conceito que veio a marcar a 

história da psicologia. De acordo com Todorov (2004, p.23): 

 
No reflexo cada estímulo estava ligado a cada resposta pelo sistema nervoso. 

Comportamentos complexos eram vistos como cadeias de reflexos, intrincadas 

interconexões de neurônios. Os estudos iniciais de Pavlov exploravam o papel do 
ambiente como instigador de respostas preparadas para aquela espécie por uma 

herança genética, resultado de milhões de anos de interações de seus antepassados 

com ambientes variáveis. O trabalho de experimentação revelou logo seus limites. 

Na aprendizagem, na aquisição de novos reflexos, o novo era a ampliação de 

aspectos do ambiente com poder de eliciar a resposta, mas a resposta em si não 

mudava. Um som previamente neutro passa a eliciar salivação, anteriormente 

provocada apenas pelo alimento. O repertório do indivíduo foi aumentado, na 

medida em que podemos falar agora de dois reflexos, um incondicionado, ou inato, 

outro condicionado, ou aprendido; a salivação, contudo, é a mesma. 

 

Watson, influenciado por Pavlov, criou um paradigma de comportamento, S - R, conhecido 

como estímulo-resposta. Este paradigma explica apenas uma parcela muito pequena dos 

comportamentos humanos, os chamados comportamentos reflexos ou respondentes e os 

comportamentos reflexos ou respondentes condicionados. Guimarães (2003, p.54) afirma que: 
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Comportamentos reflexos ou respondentes são aqueles em que um estímulo está 

diretamente relacionado a uma determinada resposta do organismo, ou seja, 

determinado estímulo produz determinada resposta em um organismo. Este tipo de 

estímulo é chamado de estímulo incondicionado. (...) O comportamento reflexo 
condicionado por sua vez é um pouco diferente, pois necessita de aprendizagem, 

uma vez que neste tipo de comportamento um estímulo neutro será pareado com um 

estímulo incondicionado para que, futuramente, este estímulo neutro seja capaz de 

produzir no organismo a mesma resposta que o estímulo incondicionado, passando, 

então, a ser chamado de estímulo condicionado.  

 

Watson rejeitava a introspecção como meio para se obter informações e conhecimento, ele só 

acreditava em estudos que medissem o que poderia ser observável. É nesse ponto, 

principalmente, que a perspectiva de Skinner difere e avança em relação à de seu antecessor.  

Segundo Medeiros e Moreira (2007/2008, p.212): 

 
Skinner acreditava que, por mais complexo que seja o comportamento humano ou o 

ser humano, é possível estudá-lo de forma cientifica. Essa é uma característica 

marcante de seu pensamento. Para ele a Ciência é o caminho mais rápido e seguro 

para a construção do conhecimento. Enquanto muitos sustentavam concepções de 

que o comportamento humano é muito complexo para ser estudado cientificamente, 

ou de que a subjetividade humana está além do alcance da ciência, Skinner trabalhou 
arduamente em seus laboratórios, mostrando a viabilidade de uma ciência do 

comportamento e da inclusão de fenômenos “subjetivos” nessa ciência. 

 

Percebendo que o paradigma S-R (estímulo-resposta) não respondia a muitas questões 

relativas ao comportamento, Skinner criou a noção de comportamento operante.  Segundo 

Skinner (1979, p.106): 
Uma resposta que já ocorreu não pode, é claro, ser prevista ou controlada. Apenas 

podemos prever a ocorrência futura de respostas semelhantes. Dessa forma, a 

unidade de uma ciência preditiva não é uma resposta, mas sim uma classe de 
respostas, para descrever-se esta classe usar-se-á a palavra ‘operante’. O termo dá 

ênfase ao fato de que o comportamento opera sobre o ambiente para gerar 

conseqüências. 

 

Para Skinner, segundo Abib (1999), ciência é o comportamento do cientista, ou melhor, é o 

comportamento verbal dos cientistas regidos por um conjunto de regras para ações efetivas. 

Com isso, sabe-se que, de acordo com Laurenti (2012), em diferentes momentos, Skinner 

defende que a Análise do Comportamento, ciência do comportamento humano, e o 

Behaviorismo Radical, filosofia dessa ciência, tem a possibilidade de auxiliar no discurso da 

ciência esclarecendo a natureza do conhecimento científico. Diante desse contexto, é 

importante ressaltar que a produção de Skinner tem abertura tanto para a Ciência Moderna 

quanto para a Ciência pós-moderna. Laurenti (op. cit.)pontua a presença de “dois Skinners”: o 

moderno e o pós-moderno, tese condizente com a concepção behaviorista radical de que 

vários “eus” podem coexistir na mesma pele. 

Em concordância com essa tese, serão apresentadas brevemente as características de cada 

Skinner: a obra desse artífice tem publicações de 1930 a 1990 e segundo Moxley (1999, 2001, 

apud LAURENTI, op. cit.), há um domínio dos aspectos modernos até 1945. Dentre esses 

aspectos, o Skinner moderno, apresenta uma explicação do comportamento pelo modelo 
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reflexo, um compromisso com teses deterministas de ciência, com o empirismo e o 

positivismo.  

Já o Skinner pós moderno apresenta, conforme Laurenti (op. cit.), em A Análise Operacional 

dos Termos Psicológicos (1945), a contingência tríplice probabilística para explicar o 

comportamento verbal e em 1953, no livro Ciência e Comportamento Humano, Skinner 

(1953/2003) diz que o comportamento é “um processo e não uma coisa [...], é um processo 

mutável, fluido e evanescente”(Skinner, 1953/2003, p.15).  

Segundo Laurenti (op. cit.), as consequências passam a selecionar o comportamento em três 

níveis evolutivos: filogenético, ontogenético e cultural. Essas mudanças aproximam a ciência 

skinneriana de uma visão de mundo indeterminista e pragmatista e, tal fato realça os 

elementos pós modernos da proposta de Skinner.  

O modelo causal do comportamento proposto por Skinner, de seleção pelas consequências, 

acomoda três diferentes níveis seletivos – filogenético, ontogenético e cultural. Skinner 

buscou desenvolver, ao longo de sua obra, uma tecnologia humana capaz de identificar os 

elementos que determinam o comportamento, afirmando constantemente a intrínseca relação 

entre os três níveis de seleção. Desse modo, estabeleceu que todas as ações humanas são 

selecionadas a partir das consequências que alcançam na relação com o ambiente, seja esse 

interno (encoberto) ou externo (público), mecânico ou social. 

Na elaboração de tal modelo, traçou os pontos críticos em que cada nível seletivo permitiu o 

desenvolvimento do nível posterior, complexificando e permitindo a evolução do 

comportamento humano. Partindo da seleção ao nível filogenético – em que os 

comportamentos são, em sua maioria, fisiológicos ou reflexos – identificou os esquemas que 

formam os repertórios comportamentais do indivíduo (ontogênese), lançando mão do conceito 

de  operantes, até alcançar o nível social, por meio do estudo das práticas culturais e seu valor 

de sobrevivência para a cultura.  

Essa breve explanação acerca do behaviorismo radical e análise do comportamento localizou 

um pouco da história e alguns conceitos chave. Sabe-se que a análise do comportamento pode 

embasar uma variedade de práticas, como clínica, organizacional e hospitalar, dentre outras. 

A seguir serão abordadas algumas contribuições dessa abordagem para a educação e a 

educação inclusiva. 

 

Contribuições da Análise do Comportamento para a educação 

Como já dito, a mais fundamental lei que rege o comportamento é que o indivíduo é 

afetado/influenciado pelas consequências de seus comportamentos, alterando a probabilidade 

de sua emissão futura; e consequentemente, que os comportamentos podem ser modificados 

através de manipulação de esquemas de reforçamento através de técnicas de aquisição, 

manutenção e supressão destes. Dessa forma, ele pode ser intensificado ou enfraquecido de 

acordo com os esquemas de reforço a que se presta. 

Para modificar um comportamento deve-se controlá-lo, isto é, alterar a probabilidade de 

ocorrências, considerando a situação antecedente (estímulo) em que a resposta ocorre, a 

própria resposta e suas consequências (BANDINI; DE ROSE, 2006). As relações entre essas 

variáveis - estímulo, resposta e consequência - são as contingências de reforçamento. 

O controle do comportamento pode ocorrer de várias maneiras, as quais podem ser vantajosas 

ou não para o indivíduo (SIDMAN, 2003), visto que as consequências produzem efeitos não 
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somente de ocorrência de determinados comportamentos, mas na maioria das vezes produz 

efeitos sentimentais. Ou seja, os sentimentos, que ainda são comportamentos e os 

comportamentos são produzidos pelas contingências de reforçamento.  

A coerção é a técnica de controle mais comum da vida moderna, o seu uso tem como 

propósito coagir as pessoas a agirem de forma diferente. Esse método de controle é usado 

geralmente sem uma compreensão coerente do seu uso e de seus efeitos colaterais. Em curto 

prazo, seu emprego parece ser justificado pelo cessar imediato do comportamento indesejável, 

mas, em longo prazo, o uso da coerção como método de controle se mostra condenável e com 

efeitos colaterais desastrosos, entre eles a fuga, a esquiva, o contracontrole, os sentimentos de 

raiva, além da restrição do repertório do indivíduo de modo que este tenha pouca ou nenhuma 

disponibilidade para novas aprendizagens.  

Muitos autores da Análise do Comportamento (SIDMAN, 2003; PEREIRA; MARINOTTI; 

LUNA, 2004; ZANOTTO, 2000; 2004) pontuam que a coerção também está presente em sala 

de aula e prevalece como prática pedagógica mais disseminada e assim como nas relações 

permeadas pelo uso da coerção, a escola também sofre suas consequências. 

Skinner (1972) destaca que o uso do controle aversivo (uso de reforçamento negativo ou de 

punição) é um dos maiores motivos responsáveis pelo insucesso da escola. Alguns 

educadores, por estarem inseridos em uma cultura que não privilegia as contingências como 

método de compreensão das relações humanas, atribuem o insucesso escolar do aluno a uma 

característica pessoal interna. Consequentemente, acabam por rotulá-lo (FERNANDES; 

SANTOS, 2009).  

Em última instância, quando o educador enfatiza o controle aversivo, os alunos tornam-se 

passivos na aprendizagem, muitas vezes se esquivando do ambiente escolar. Geralmente, os 

mesmos ficam desatentos e participam pouco das atividades propostas. Nas palavras de 

Skinner: “O estudante que trabalha principalmente para escapar da estimulação aversiva 

descobre outros meios de escapar. Chega atrasado, de má vontade ‘escorregando para escola 

como lagarto pela terra molhada’. Permanece totalmente ausente da escola” (1972, p.93). 

Outro problema do controle aversivo diz respeito ao fato de não se especificar o 

comportamento final esperado.  

Em vista destes aspectos, pode-se concluir que punir um comportamento inadequado não faz 

com que seja instalado o comportamento desejado. Contudo, deixar de punir somente não é a 

solução; é preciso reforçar positivamente os comportamentos dos alunos (SKINNER, 1972). 

Torna-se fundamental que professores atentem mais aos acertos dos alunos do que seus erros. 

Geralmente, quando o item de algum teste é respondido corretamente pelos alunos, o mesmo 

não é discriminativo para o professor, é desconsiderado. Pelo contrário, é mais provável que o 

erro do aluno seja mais notado.  

Dentro desta discussão, Carmo (2003) afirma a importância em se identificar como o ato de 

errar do aluno é consequenciado pelas pessoas a sua volta (professores, pais, alunos da 

escola), pois são as consequências que seguem ao erro o elemento que pode vir a ser 

prejudicial ao aprendizado. Assim, a aversividade não está situada no erro, mas na maneira 

como é ele tratado e resolvido.  Acima de tudo, é preciso explicar ao aluno o motivodo erro. 

Assim, faz-se necessário no contexto escolar criar contingências que geram 

comportamentos/sentimentos vantajosos para o indivíduo e que o estimule a adquirir novos 

comportamentos (SIDMAN, 2003). 
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Conforme conceitua Skinner (1972, p. 62),  

 
O ensino é um arranjo de contingências sob as quais os alunos aprendem. Aprendem 

sem serem ensinados no seu ambiente natural, mas os professores arranjam 

contingências especiais que aceleram a aprendizagem, facilitando o aparecimento do 

comportamento que, de outro modo, seria adquirido vagarosamente, ou assegurando 
o aparecimento do comportamento que poderia, de outro modo, não ocorrer nunca. 

 

Skinner (op. cit.) defende que professores deveriam ter como ferramenta aanálise científica do 

comportamento no que se refere a maneiras de modificação/controlede comportamentos, fato 

que proporcionaria uma aprendizagem mais eficaz para os alunos. É com esta finalidade que 

propôs as máquinas de ensinar e a instrução programada. 

As máquinas de ensinar não devem ser consideradas apenas às máquinas eletrônicas de 

reforçamento contínuo, visto que Skinner (op. cit., p. 65) as conceituou como “[...] qualquer 

artefato que disponha contingências de reforço”. Mostrando que qualquer material utilizado 

com a finalidade de apresentação imediata de consequências de reforço por ser considerada 

uma máquina de ensinar, este método consiste em que o aluno responda e receba 

imediatamente o reforço, tanto na resposta final correta, quanto nos comportamentos que 

culminariam mais tarde no comportamento correto. Sobre isso,  

 
“[...] uma das críticas do ensino fundamental realizada por Skinner (1968) é a de que 

a professora em uma sala de aula do ensino regular conseguiria apenas reforçar a 

resposta final aberta dada pelo aluno e perderia, assim, muitos dos comportamentos 

precorrentes emitidos pelo aluno porque estes, em geral, ocorrem de forma 
encoberta. (BANDINI; DE ROSE, p. 77). 

 

Vale ressaltar que as máquinas de forma alguma pretendem a substituição dos professores. 

Pelo contrário, as mesmas “[...] são equipamentos para uso dos professores, poupando-lhes 

tempo e labor” (SKINNER, 1972, p. 54). O uso didático da instrução programada nos 

materiais de ensino minimiza o tempo gasto pelos professores e atividades “mecânicas”, 

possibilitando um maior tempo para desenvolver com os alunos atividades que 

desenvolvahabilidades como criatividade, entretenimento etc. (ZANOTTO, 2004).  

Em Tecnologia do Ensino, Skinner (op. cit.) apresenta o exemplo de uma atividade pautada 

pela instrução programada: 

 
Uma técnica simples usada na programação de material didático ao nível de ginásio 
e colégio [...] pode ser exemplificada pela maneira de ensinar um estudante a recitar 

um poema. A primeira linha aparece com muitas das letras importantes omitidas. O 

aluno deve ler a linha com “significado” e suprir as letras que estão faltando. O 

segundo, terceiro e quarto quadros apresentam os versos sucessivos da mesma 

maneira. No quinto quadro reaparece o primeiro verso com a omissão também de 

novas letras. Como o aluno já leu a linha recentemente, consegue completá-la 

corretamente. Faz o mesmo com o segundo, terceiro e quarto versos. Os quadros 

subseqüentes são cada vez mais incompletos e, eventualmente, depois de 20 ou 24 

quadros, o aluno o aluno reproduz os quatro primeiros versossem nenhum auxílio 

exterior e bem possível ser ter feito nenhuma resposta errada [...]. As respostas são 

primeiro controladas por um texto, mas o controle vai sendo vagarosamente 

reduzido [...], até que a resposta seja emitida sem o texto (p. 40). 
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As vantagens desta tecnologia do ensinar são inúmeras, porquantoproporciona ao aluno 

progredir de acordo como seu ritmo próprio de aprendizagem, evitando que fique sobre o 

controle de consequências aversivas como “ficar atrasado” em relação a turma.  

A instrução programada aindapossibilita que o comportamento, depois de ter sido instalado, 

se fortaleça mesmo que a frequência do reforço diminua.  Com isso, o aluno caminhará de 

acordo com suas possibilidades, sem que o professor o auxilie o tempo todo, o que 

possibilitará, cada vez mais, a autonomia neste (SKINNER, op. cit.). Fato que faz com que, 

consequentemente, o aluno se torne ativo em seus estudos, permitindo que o educador 

identifique as contingências que provocam os erros deste indivíduo.  

Dentre as críticas voltadas ao método da instrução programada, destaca-se a preocupação com 

a supressão de comportamentos criativos do indivíduo que aprende, e com a diminuição na 

frequência de socialização com outros estudantes, de modo a torná-lo passivo, acrítico, 

reprodutor de informações e extremamente dependente do professor. Sobre issoSkinner (op. 

cit.) pontua que a partir de um repertório comportamental inicial o aluno pode caminhar em 

direção a uma resposta original: “O aluno de preferência deve compor a resposta, em vez de 

escolher entre alternativas, como num auto avaliador de escolha múltipla.” (p. 31). Além 

disso, o autor argumenta que opensar dos alunos também pode ser ensinado por meio de 

técnicas programadas, visto que entende o pensamento como um fenômeno comportamental, 

e não algo oculto, interno, referido a uma mente inacessível. 

Ainda sobre a crítica debruçada à instrução programa, Guilhardi (2002) aponta que 

programação do ensino prioriza a liberdade do aluno, pois visa instalar comportamentos de 

autonomia e independência, além dos comportamentos adequados. O professor, juntamente 

com os resultados do material didático da instrução programada, pode contribuir para o 

aumento dos comportamentos de autoestima, auto confiança e responsabilidade dos alunos. 

Para o desenvolvimento destas, é fundamental o maior reconhecimento das contingências e 

dos fatores que reforçam casa aluno, que sua apresentação seja imediata após a emissão do 

comportamento inadequado etc. 

Além do desenvolvimento de comportamentos de autoestima, auto confiança e 

responsabilidade, como resultado destas contingências reforçadoras positivas produz-se no 

aluno uma maior variabilidade comportamental, e isso o torna mais criativo, com mais 

comportamentos que mostrem iniciativa, ocasionado sentimentos de satisfação, bem estar. 

(GUILHARDI, 2002).  

Para manter estes comportamentos no aluno, o professor inicialmente deve utilizar critérios 

menos exigentes para gratificar o aluno. Dessa forma, a [...] auto-estima passa ser mantida e 

desenvolvida pela própria pessoa, à medida que ela aprende com o outro o auto-

reconhecimento e a observar seus comportamentos e as conseqüências reforçadoras positivas 

que eles produzem (GUILHARDI, op. cit., p. 12). 

Corroborando tal afirmação, Skinner (1953/2003) postula que cada ser humano é composto de 

uma dotação genética (filogênese) e uma história de vida particular (ontogênese), além de 

pertencerem a uma cultura. Estes aspectos são cruciais a seleção e variação do 

comportamento de todos os indivíduos, inclusive o comportamento de aprender e ensinar.  

Assim, ensinar melhor não significa exigir mais do aluno, mas simarranjar as contingências 
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de ensino para este fim: “[...] currículos precisam ser revistos e simplificados, os livros 

didáticos e as técnicas de ensino, melhorados.” (SKINNER, 1972, p. 27).  

 

Análise do Comportamento e inclusão 

Embora ainda pouco explorada por educadores e analistas do comportamento em geral 

(ZANOTTO, 2004) a análise educacional oferecida por Skinner como parte de sua tecnologia 

do comportamento contém inúmeros elementos que auxiliam na compreensão dos processos 

básicos do ensino-aprendizagem. Conforme afirma Zanotto (2004, p. 35), o conjunto das 

publicações skinnerianas sobre o tema “[...] englobam desde a explicitação de sua dimensão 

social e a descrição, em termos comportamentais, dos principais problemas educacionais, até 

a formulação de propostas de procedimentos de ensino para sua solução.” 

Voltando-nos à temática da educação inclusiva, é necessário pontuar que o retorno às 

contingências – proposta skinneriana – beneficia igualmente alunos com ou sem necessidades 

educacionais especiais. Os elementos indicados pela Análise do Comportamento na 

facilitação da aprendizagem independem da presença ou não de deficiência e/ou outros fatores 

que comumente são tomados como limitadores da aprendizagem. 

Contudo, é necessário esclarecer que o termo NEE, como assinala Gusmão, Martins e Luna 

(2011), abarca não só a alunos com deficiência, mas também outras condições, conforme 

mencionadas na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008, p.9, 

grifo nosso): 

 
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a 

proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades 

educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que 

implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma 

articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades 

educacionais especiais desses alunos. 

 

Assim, a população da escola inclusiva contempla pessoas com as mais diferenciadas 

condições. Esse modelo de educação atende a todos os alunos no mesmo ambiente, 

garantindo a sua aprendizagem através da equiparação de oportunidades de acesso ao 

currículo, ambiente físico, comunicação e atitudes. Gusmão, Martins e Luna (2011, p. 77) 

afirmam que o mérito da inclusão escolar vai além dos muros da escola: 

 
O mérito da escola inclusiva não é apenas proporcionar educação de qualidade a 

todos. Sua criação constitui passo decisivo para eliminar atitudes discriminatórias, 

criar comunidades escolares que acolham todos e conscientizar a sociedade. Implica, 

portanto, um processo de mudança que consome tempo para as adaptações 

necessárias e requer providências indispensáveis para o bom funcionamento do 

ensino inclusivo. 

 

Sendo assim, inclusão pode ser entendida como uma prática cultural, correspondente ao 

terceiro nível de variação e seleção do comportamento humano. Esse modelo de atendimento 

educacional é construído por meio de “[...] ações interdependentes que, para se perpetuarem, 

devem resultar em mudanças culturais” (GUSMÃO; MARTINS; LUNA, 2011, p.78).  



 
VIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Londrina de 05 a 07 novembro de 2013 - ISSN 2175-960X 

 

 

572 

As contingências dos envolvidos nesse processo entrelaçam-se de modo interdependente para 

efetuar a inclusão. Schmidt e Souza (2008) destacam como agentes do processo inclusivo os 

governos federal, estaduais e municipais; secretarias de educação; diretores, orientadores e 

coordenadores; comunidade científica; professores e famílias dos alunos. Nas palavras das 

autoras: 
A modificação do sistema escolar como um todo para a concretização de um projeto 

inclusivo de fato depende, pois, de classes de ações por parte de diferentes agentes 

sociais. Como é possível verificar nas análises até aqui apresentadas, o cumprimento 

apenas parcial dessas ações por parte dos agentes tem como conseqüência imediata o 

insucesso do processo; a longo prazo, esse insucesso pode contribuir 

inadvertidamente para reforçar regras socialmente estabelecidas sobre a 

impossibilidade de inserção social e escolar dessas pessoas, comprometendo ainda 

mais o processo como um todo. Infelizmente, porém, como a interação entre 

professor e aluno com NE é a contingência mais evidente do processo, há uma 

tendência geral a responsabilizá-lo por possíveis fracassos, sem se levar em conta 
todas as demais contingências envolvidas nos demais níveis e setores (SCHMIDT; 

SOUZA, 2008, p.278).  

 

O entendimento analítico comportamental da inclusão enfoca os vários envolvidos no 

processo e o entende como um conjunto de classes de ações de vários agentes, o cumprimento 

parcial ou falha por parte de algum deles acarreta em consequências a curto e longo prazo 

nocivas. Não há um enfoque de culpabilização do professor, este é entendido como parte de 

um quadro maior.   

Castilho (2012, p.101-2) afirma que “A ótica da análise do comportamento requer e dá 

subsídios para uma operacionalização de termos legais e das ações que ocorrem no cotidiano, 

de modo que pode ser de grande valia para a compreensão e modificação de práticas do ideal 

inclusivo”. Estudos como os de Schmidt e Souza (2008); Gusmão, Martins e Luna (2011) 

evidenciam essa afirmação.  

Um exemplo de intervenção nesse sentido é o trabalho de Almeida-Verdu, Fernandes e 

Rodrigues (2002). As autoras realizaramorientações com uma comunidade escolar pública de 

ensino fundamental para visando o aprendizado de atitudes inclusivas. Os procedimentos 

utilizados com o coordenador pedagógico e 16 professores foram reuniões de orientações e 

observação participante em sala de aula. Com os alunos foi realizada, em quatro salas de aula, 

a observação, modelagem e modelação do comportamento dos colegas sem NEE frente às 

diferenças do grupo que contemplava estudantes com NEEs. Para os pais, foram realizadas 

duas reuniões bimestrais com esclarecimentos sobre o processo inclusivo e o trabalho 

realizado.  

Os resultados demonstraram que os professores passaram a discutir sobre as dificuldades que 

encontravam em sala de aula e trocar informações, algo que não ocorria antes da intervenção. 

Verificou-se uma mudança na concepção de deficiência e NEEs. Os pais relataram a 

importância de obterem informações, e os alunos apresentaram uma maior frequência de 

emissão do comportamento de participação em sala de aula em momentos adequados. 

Almeida-Verdu, Fernandes e Rodrigues (2002) ressaltam que: 

 
Futuras propostas que apresentem trabalhos sistemáticos de capacitação docente e 

planejamento do ambiente escolar devem ser incentivadas. Esses trabalhos devem 



 
VIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Londrina de 05 a 07 novembro de 2013 - ISSN 2175-960X 

 

 

573 

descrever quais ações devem ser apresentadas pelos segmentos da comunidade 

escolar de modo que este ambiente seja considerado menos restritivo e mais 

inclusivo. Essas ações devem se constituir em um programa institucionalizado da 

escola, a ser orientado tecnicamente e supervisionado continuamente por 
Universidades que mantenham cursos ou Departamentos de áreas afins da Educação 

Especial e incentivados por agências governamentais. Somente com a clareza de 

cada ação a ser apresentada e com relato de experiências de trabalhos já realizados 

que se poderá descrever um modelo de atuação que possibilite o planejamento e a 

viabilização da inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais no ensino 

regular. (p. 8). 

 

Deste modo, pode-se afirmar que, em vista dos elementos abordados ao longo do texto, a 

Análise do Comportamento se apresenta como um referencial propício para compreensão da 

inclusão, assim como na viabilização de intervenções que contemplam os mais diversos 

agentes envolvidos nesse processo. Contudo, evidencia-se a importância de maiores estudos 

de cunho teórico e prático acerca da temática, a fim de que outros avanços possam ser 

alcançados. 

 

Considerações finais  

De fato, mediante o exposto acima é possível perceber que a Análise do Comportamento tem 

muito a contribuir para as práticas de inclusão. O estudo de contingências que regem a prática 

inclusiva podem auxiliar na implantação e manutenção de propostas efetivas. Dito de outro 

modo 

 
[...] ao implementarmos uma variabilidade de práticas educativas, fortalecemos e 

melhoramos o ensino em si, e, ao melhorar o ensino, preparamos indivíduos que 

apresentam repertórios diferenciados e necessidades educacionais específicas com 

uma maior variabilidade comportamental. E estes se tornam mais aptos a agir e 

reagir dentro da sociedade contemporânea. Assim, a diversidade de práticas que o 

ideal inclusivo implica nos faz uma cultura com práticas que contemplam a todos, 

visando ao bem-estar da mesma (CASTILHO, 2012, p. 101). 

 

Além disso, a apropriação de uma abordagem psicológica que venha oferecer subsídios 

teórico-práticos ao trabalho do professor, seja no ensino do aluno considerado “normal” ou do 

aluno com necessidades educacionais especiais, se mostra como vantajosa no sentido de 

proporcionar avanços tanto no âmbito individual – de cada aluno que se pretende ensinar – 

como em âmbito social – ou cultural, uma vez que a análise skinneriana da educação pretende 

ultrapassar questões individuais a fim de lançar luz sobre a coletividade. Ainda incipientes, 

estudos em Análise do Comportamento que enfatizem as práticas sociais/culturais se mostram 

como urgentes para a compreensão e transformação da realidade educacional atual, 

especialmente àquela foco das ações inclusivas. 
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