
   

Boletim Academia Paulista de Psicologia

ISSN: 1415-711X

academia@appsico.org.br

Academia Paulista de Psicologia

Brasil

Pérez Ramos, Juan

Centenário do nascimento de Skinner (20/03/1904 -15/08/1990)

Boletim Academia Paulista de Psicologia, vol. XXIV, núm. 3, setembro-dezembro, 2004, pp. 75-76

Academia Paulista de Psicologia

São Paulo, Brasil

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94624313

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94624313
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=94624313
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=946&numero=10703
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94624313
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=946
http://www.redalyc.org


75

Boletim Academia Paulista de Psicologia - Ano XXIV, nº 3/04: 75-76

VI. INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS

• Centenário do nascimento de Skinner ( 20/03/1904 -  15/08/1990)

Juan Pérez-Ramos (Cad. nº 13)1

Instituto de Psicologia, USP

No mês de março p.p. comemorou-se o centenário do nascimento de B.F.
Skinner.  Pioneiro do behaviorismo, foi o primeiro psicólogo a receber o prêmio
Lífetime Achievement Awards da APA, (American Psychological Association),
como reconhecimento por ser um dos principais cientistas da Psicologia no
mundo de hoje. Segundo Charles Brewer de Furman University, os experimentos
de Skinner têm sido aplicados amplamente na comunidade científica de nossos
dias, mais do que quaisquer outras pesquisas efetuadas no campo da Psicologia.

Após ter concluído o curso universitário em Literatura, Skinner realizou o
Mestrado e o  Doutorado em Psicologia Experimental (1930 a 1931) na
Universidade de Harvard, incursionando, desde então, no campo de behaviorismo.
Nesta instituição permaneceu uns cinco anos realizando pesquisas com ratinhos
e pombos, efetuados com o intuito de aperfeiçoar a teoria de Pavlov. No entanto,
seu ideal já era o de transferir seus achados ao comportamento humano, com a
utilização de recompensas.

A partir de 1937 assumiu as funções de professor e pesquisador na
Universidade de Minnesota, época em que deu continuidade aos trabalhos que
vinha desenvolvendo em Harvard. Em 1945, transferiu-se para a universidade
de Indiana, ao ser nomeado Chefe do Departamento de Psicologia, onde começou
a trabalhar nos manuscritos Verbal Behavior  e Walden II, publicados
posteriormente. Três anos depois retornou a Harvard, como Professor Convidado
para pesquisar e ensinar naquela universidade, onde permaneceu até o final de
sua carreira, em 1974. Nesta última universidade, foi incontestável sua produção
científica e formação de alunos que se constituíram em seus seguidores.

A importância atribuída a seus estudos já era admitida na época em que
os mesmos eram divulgados, como também em tempos posteriores e
atualmente. Assim, foi que na II Guerra Mundial, como prova do valor de seus
achados, Skinner conseguiu convencer os altos comandos militares aliados a
adotar seu “Project Pegion”,  no sentido de treinar pombos como guias no
percurso de ataques aéreos.

Seus experimentos, efetuados em gaiolas providas de alavancas, com as
quais esses animais obtinham alimento, permitiram realizar medição precisa e
de controle das condições experimentais. Desses trabalhos resultou a conhecida
“caixa de Skinner”, recurso básico nos laboratórios experimentais de nossas
universidades. Complementando sua precisão metodológica, Skinner utilizava
sistematicamente formulários de registro cumulativo (cumulative recorder) para
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anotação do comportamento considerado como evento natural, observável com
regularidade e passível de ser estudado cientificamente, tanto nos  seres não
humanos como nos humanos.

Skinner sempre teve a intenção de publicar para seus alunos e também
de dar a conhecer suas pesquisas à comunidade científica.  Citam-se, como
exemplo, o seu primeiro livro The Behavior of Organisms, (1950), destinado a
ensinar os princípios da ciência do comportamento, na Universidade  de
Minnesota, e a sua obra  Science and Human Behavior (1953) sobre as variáveis
controladoras do comportamento humano, na Universidade de Harvard. Na
importante publicação, da qual é co-autor, Schedules of Reinforcement  (1957),
que constitui um relato das técnicas experimentais efetuadas em laboratório, dá
a conhecer seus trabalhos efetuados durante um período de mais de cinco anos.
Além de sua preocupação pela produção científica e de formar pesquisadores,
Skinner foi promotor da organização de importantes revistas, sociedades e
entidades científicas.

O exposto constitui apenas algumas pinceladas do imenso e significativo
legado de Skinner à ciência, sobretudo para o desenvolvimento da Psicologia.
Sua profícua produção, de 1930 até 1990 (ano de seu falecimento)
compreendendo uma diversidade de livros e artigos em revistas científicas, além
da intensa atividade como pesquisador e docente, representa um expressivo
progresso para a ciência psicológica na atualidade.

Muitos depoimentos de eminentes personalidades no campo da Psicologia
reconhecem a transcendência do legado desse eminente psicólogo. Citam-se
alguns: Wertheimer, Professor Emérito da Universidade do Colorado, reconhecia
que o período áureo da produção de Skinner foi o dos anos 1950 a  1980, em
cuja época expandiu sua teoria comportamental aos aspectos cognitivos,
prevendo assim novas perspectivas para a ciência psicológica. O depoimento
de Dewsburg, professor de Psicologia da Universidade da Flórida, permite afirmar
que, longe daqueles que pensam que a teoria comportamental de Skinner está
atualmente em desuso, constitui atualmente, importante fonte de conhecimento
indispensável ao campo do comportamento.

Em síntese, pode-se concluir que o legado de Skinner é de vital importância
para a ciência psicológica, concretizando assim seu ideal de generalizar seus
princípios para o desenvolvimento humano, sobretudo na sua utilização
especialmente nas áreas da aprendizagem e da psicoterapia.
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