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Resumo. O panorama atual enfrentado pela educação é bastante preocupante,
como demonstram as notícias veiculadas pela mídia e os dados publicados
pelo INEP/MEC nos últimos tempos. Partindo deste referencial, este artigo
tem como objetivo rever alguns dos escritos de Skinner para levantar possíveis
respostas à presente situação, utilizando citações de autoria do próprio pesqui-
sador. Abordará alternativas sugeridas por Skinner para uma mudança efetiva
no sistema educacional estabelecido, além de considerações acerca do que o
autor idealiza ser a educação do futuro.

“Nunca houve tanta gente no mundo, e a
grande maioria quer ser educada. A

procura não pode ser satisfeita com a mera
construção de mais escolas e com a

formação de mais professores. A própria
educação precisa se tornar mais eficaz”

(SKINNER, 1972, p.27).
O panorama atual enfrentado pela educa-
ção paulista é bastante preocupante. Desde
o final do ano passado, a mídia veicula notí-
cias1 que destacam a gravidade da situação,
notícias estas que abrangem tanto aspectos
ligados aos docentes temporários do Es-
tado, como aquelas que fazem menção à
qualidade do ensino e às condições físicas
das escolas públicas, à política de bônus
pagos aos professores, ao material desti-
nado aos alunos e problemas com a me-
renda escolar distribuída pela prefeitura de
São Paulo.

Além da educação do Estado de São
Paulo, a do resto do país se encontra em
situação similar ou pior, como demonstram

dados publicados pelo INEP2/MEC3 em di-
versos aspectos ligados ao campo, como:
taxas de rendimento (aprovação, reprova-
ção e abandono), taxas de distorção idade-
série, taxas de analfabetismo, taxas atendi-
mento escolar, dentre outros4.

Partindo deste referencial, este artigo
tem como objetivo rever os escritos de Skin-
ner para levantar possíveis respostas à situ-
ação enfrentada hoje na educação, não es-
quecendo que as obras consultadas dizem
respeito à educação americana e que fo-
ram escritas no século passado. O artigo
trabalhará principalmente com citações de
autoria do próprio pesquisador.

A reprodução de um padrão

“(...) Durante os últimos 30 anos, por
exemplo, eu publiquei 25 artigos ou capí-
tulos em livros, sobre educação. Quais são
as chances de eu poder agora dizer algo
que ainda não tenha falado?” (SKINNER,
1991, p.117).

1Para ter acesso às notícias na íntegra, acesse o site http://aprendiz.uol.com.br
2Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
3Ministério da Educação
4Para uma consulta mais detalhada deste assunto, acesse o site http://portal.mec.gov.br/index.php
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A partir da citação acima, podemos pen-
sar que há muito, Skinner produziu conhe-
cimento na área educacional que poderia
servir de base para mudanças no que hoje
vivenciamos como realidade deste campo.
Entretanto, acrescenta que “...a história da
educação tem sido a história de pequenos
ajustamentos num sistema estabelecido”
(SKINNER, 1991, p.118), fato que eviden-
cia a perpetuação de um modelo ultrapas-
sado e justifica o porquê do “autoplágio”
(SKINNER, 1991, p.118) mencionado pelo
autor.

Portanto, há a reprodução de um pa-
drão educacional, caracterizado por Skin-
ner como uma situação na qual “... nem os
professores podem ensinar suficientemente
bem, (...) nem os alunos podem aprender
suficientemente bem quando mal ensina-
dos” (SKINNER, 1991, p.118). Diz que “...
necessitamos de escolas em que os profes-
sores disponíveis possam ensinar os alunos
a desenvolver com sucesso uma ampla va-
riedade de habilidades” (SKINNER, 1991,
p.118), daí a importância do uso de uma
tecnologia de ensino embasada nos conhe-
cimentos produzidos pela análise do com-
portamento, que garanta ao professor a pos-
sibilidade de criar condições satisfatórias
para uma aprendizagem eficaz, a partir de
contingências de reforçamento.

Alternativas de mudança

É pertinente começar esta seção com a
seguinte colocação:

“... Trinta anos são passados, com
psicólogos cognitivistas ainda controlando

as escolas de educação, e os estudantes
ainda não processam, nem armazenam,

nem recuperam a informação muito melhor
do que antigamente. Os psicólogos

cognitivistas se auto-afirmam atacando as
práticas comportamentalistas, mas

oferecem pouca coisa para colocar no lugar

delas” (SKINNER, 1991, p.128).
Sabemos sobre a dificuldade em se pro-

por não só pequenos ajustamentos, mas
mudanças efetivas no campo educacional.
Igualmente, conforme ressalta Skinner, a
análise experimental do comportamento
sempre foi muito criticada pelas práticas
propostas, mas pouco se ofereceu como al-
ternativa. É neste ponto que vale a pena
voltar, então, a uma discussão central da
teoria skinneriana aplicada à educação: as
máquinas de ensinar.

O ensaio “Máquinas de Ensinar” foi ori-
ginalmente publicado por Skinner no final
de outubro de 1958 em Science5 e, 10 anos
depois, republicado em “Tecnologia do En-
sino”. Eis uma explicação sobre o seu fun-
cionamento, de acordo com o próprio autor:

(...) Minha máquina foi planejada para
aproveitar o benefício de nossas

aprendizagens sobre a imediaticidade do
reforçamento em análise experimental do
comportamento. Os estudantes avançavam
através de pequenos passos e, para terem

certeza de que estavam sendo bem
sucedidos, tinham seu cumprimento

cuidadosamente incitado (por estímulos de
apoio ou pistas) e depois reforçado. Os

estímulos de apoio e pistas eram
“dissipados”, tão rapidamente quanto
possível (SKINNER, 1991, p.126).

Podendo ser comparada a um computa-
dor, segundo Skinner, a máquina de ensinar
poderia ter gerado transformações impor-
tantes na educação, fornecendo desde re-
forços contingentes ao comportamento do
aluno como respeito ao ritmo individual e
um relacionamento mais rico com o profes-
sor, que deixaria de ser um “apresentador
de matérias” (SKINNER, 1972, p.27) para
alunos considerados “meros receptáculos
passivos de informação” (Skinner, 1972,
p.27), e passaria a atuar como tutor em pe-
quenos grupos ou individualmente. Com-

5Informação disponível na seção Agradecimentos do livro “Tecnologia do Ensino” de autoria de B.F. Skinner.
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plementa a sua argumentação, justificando
que “(...) as máquinas de ensino não es-
tão ausentes da escola porque a instrução
programada fracassou, mas porque, se uma
forma melhor de ensino é desconsiderada,
não existe ninguém a culpar no sistema
educacional” (SKINNER, 1991, p.127).

Muito embora esteja presente no dis-
curso dos governantes a constante luta pela
qualidade do ensino na história da educa-
ção, é interessante notar a inexistência de
experiências duradouras de propostas como
as da máquina de ensinar, que ao longo do
tempo, poderia ter sua tecnologia desenvol-
vida e substituída, mediante a conservação
dos pressupostos de sua criação. Dito de
outra forma, se o objetivo fosse a melhora
da qualidade da educação, práticas como
a instrução programada estariam hoje ser-
vindo de base para tecnologias mais mo-
dernas e, sem dúvida, estaríamos em outro
patamar de qualidade ofertada, além de não
enfrentar dificuldades semelhantes às en-
contradas no passado. Portanto, mais uma
vez, somos testemunhas da reprodução de
um padrão educacional que visa apenas pe-
quenos ajustamentos e cujas ações ditas em
prol da qualidade somente traduzem a ma-
nutenção da mesmice.

Um exemplo desta situação foi a criação
da nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (LDB) em 1996, cujo intuito era mo-
dificar a organização escolar e as práticas
avaliativas adotadas nas escolas brasileiras
através do ensino em ciclos e do regime de
progressão continuada. No Estado de São
Paulo, este regime foi implantado nas es-
colas públicas em 1981, com a proposta de
eliminar a repetência, garantir o acesso e a
permanência do aluno na escola e oportuni-
zar a aprendizagem baseada no respeito às
diferenças. Conceitos que embasam a pro-
gressão continuada, como: aprendizagem
diferencial, aceleração do estudo, respeito
às diferenças e ao ritmo do aluno, já esta-

vam presentes nos estudos de Skinner na
década de 50 com as máquinas de ensi-
nar, conforme averiguamos anteriormente.
Desta forma, este regime não se constituiu
em uma inovação, mas a replicação de algo
existente.

Sintetizando esta linha de argumentação,
Skinner observa que “(...) o computador
é a máquina de ensino ideal. No entanto,
tende-se a utilizá-lo como um substituto das
aulas e como artifício para ensinar classes
numerosas, tal como um professor o faria”
(SKINNER, 1991, p.129), fato que carac-
teriza a preservação da educação tal como
ela é concebida, mudando-se apenas a topo-
grafia do ensinar. Indo mais adiante, afirma:

"(....) Seu real valor reside em outro as-
pecto. Ele pode trazer a “vida real” para
a sala de aula, pelo menos de uma ma-
neira esquemática. (...) Os computadores
podem ensinar melhor se conduzirem o es-
tudante através de programas instrucionais
cuidadosamente preparados. Eles podem
fornecer estímulos de apoio e pistas para
o comportamento e reforçá-lo imediata-
mente. Além disso, os computadores podem
conduzir o estudante para o próximo passo
mais apropriado para ele. Essas coisas são
essenciais para o bom ensino. São o que um
tutor pode fazer com um ou dois estudan-
tes, e que os professores de classes gran-
des simplesmente não podem"(SKINNER,
1991, p.129).

Percebemos que o enfoque está na
mudança dos pressupostos para atingir
uma educação de qualidade e não na
preservação da atual concepção de en-
sino/aprendizagem, que orienta pequenos
ajustamentos para a manutenção do que já
está estabelecido.

O futuro

(...) É difícil dizer como será a escola do
futuro. A arquitetura provavelmente
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continuará funcionando, mas a função de
uma escola como um todo ainda não é

clara. No entanto, podemos ter certeza de
que as escolas serão muito diferentes de
tudo o que já se viu. Elas serão lugares
agradáveis. Assim como lojas, teatros e

restaurantes bem planejados, elas terão boa
aparência, boa acústica e cheirarão bem.
Os estudantes irão à escola não porque

serão punidos por faltarem mas porque se
sentirão atraídos por ela (SKINNER, 1991,

p.129).
Fazendo menção ao futuro, Skinner

deixa claro que as escolas seriam estímulos
discriminativos sinalizadores de comporta-
mentos cujas consequências seriam reforça-
doras e não punitivas, como acontece atual-
mente. Propõe uma análise embasada em
contingências de reforçamento envolvendo
todos os agentes educacionais.

Quanto aos estudantes, o autor afirma
que “(...) serão livres para se orientarem
para assuntos particularmente interessan-
tes e em si reforçadores. Eles terão menos
motivos para buscar reforçadores em ou-
tras fontes – por exemplo, no sexo, na vi-
olência e nas drogas. (...) Permanecerão
por mais tempo na escola, de fato e não por
princípio, porque haverá menos evasão”
(SKINNER, 1991, p.129). Está claro que
os estudantes estarão sob controle de refor-
çadores naturais e que, portanto, a educação
passará a ser ela mesma reforçadora, o que
garantirá a estadia do aluno na escola por
opção e não imposição.

Esta mudança de concepção também
implica em transformações na relação
professor-aluno, uma vez que:

(...) Os professores terão mais tempo para
falar com seus alunos (...) Os professores
do futuro funcionarão como conselheiros,
provavelmente permanecendo em contato
com determinados estudantes por mais de

um ano e tendo oportunidade de

conhecê-los melhor. (...) Ao invés de
ensinar indivíduos, inefetivamente, sob as
condições correntes, eles terão a satisfação
de tomar parte em um sistema que ensina
bem a todos os estudantes. Como retorno
para o aumento da produtividade o ensino

não só será uma profissão satisfatória como
também fatalmente remunerada

(SKINNER, 1991, p.130).
Vale destacar que Skinner propôs uma

mudança de paradigma na educação ao
eliminar o controle aversivo e colocá-
la sob controle de contingências de en-
sino/aprendizagem naturalmente reforça-
doras. Dito de outra forma, trata-se de uma
mudança na qual tanto os professores como
os alunos terão o seu comportamento forta-
lecido pelas consequências produzidas pelo
seu próprio responder, ou seja, por reforça-
dores gerados automaticamente.

Embasado em tais considerações, o au-
tor conclui que:

(...) Nós sabemos como construir escolas
melhores. O que é necessário é convencer
os que hoje são responsáveis por nossas
escolas de que a estrutura das escolas
atuais tornam o bom ensino quase que
impossível. A visão dos governos, das

escolas de educação, dos administradores,
dos professores e dos pais precisa mudar.
Mudar nossas escolas será perturbador e
momentaneamente dispendioso. A longo

prazo, melhores escolas economizarão
bilhões de dólares e farão com que o futuro

do mundo seja muito mais brilhante
(SKINNER, 1991, p.131).

Mais uma vez, o autor chama a atenção
para o fato de que não são pequenos ajus-
tamentos que trarão mudanças efetivas para
a educação que realmente almejamos. É
somente com a quebra do sistema estabe-
lecido, que conseguiremos viabilizar uma
educação embasada nos paradigmas por ele
propostos.
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Finalizando

(...) Antes de construir um mundo em que
todos possamos viver bem, precisamos

parar de construir um no qual será
totalmente impossível viver. Essa questão é

integralmente um problema do
comportamento humano. (...) As

contingências sob as quais as pessoas
vivem são mantidas pelos governos,

religiões e empreendimentos econômicos,
mas tais instituições, por sua vez, são

controladas por consequências
excessivamente imediatas, as quais são

cada vez mais incompatíveis com o futuro
do mundo. Necessitamos construir

consequências relativamente imediatas
para o comportamento humano, as quais

devem atuar como atuariam conseqüências
mais remotas se estivessem disponíveis
aqui, hoje. Isso não será fácil, mas ao

menos poderemos dizer que dispomos de
uma ciência e de uma tecnologia que

atendem aos nossos problemas básicos
(SKINNER, 1991, p.116).

Skinner reafirmou a necessidade de pa-
rarmos de fazer reajustes em um sistema
estabelecido, para daí sim, criarmos um
mundo saudável. Propôs uma solução, ao
mesmo tempo em que reconheceu a dificul-
dade de colocá-la em prática. Deixou claro
que enquanto o comportamento humano for
mantido por consequências imediatas, mais

longe estaremos daquilo que concebe como
um futuro ideal para o mundo.

Com relação à educação, tais afirmati-
vas se aplicam na medida em que o ensino
é considerado eficaz, se o aluno utilizou
aquilo que aprendeu na escola, ao longo de
sua vida e, portanto, num longo prazo e em
ambiente natural.

Eis o grande desafio da educação: for-
mar cidadãos utilizando hoje contingências
planejadas que garantam no futuro um re-
pertório comportamental útil para a melhor
adaptação do indivíduo ao ambiente.

Embora os escritos de Skinner não sejam
atuais e já bastante conhecidos e discutidos
por ele e demais pesquisadores, percebe-
mos a ausência de sua aplicação; caso con-
trário, a situação atual da educação e do
mundo poderia ser diferente. Cabe saber
se haverá espaço para este tipo de conhe-
cimento no futuro, ou se continuaremos a
fazer pequenos ajustes na realidade.
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