
1 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC – SP 

 

 

 

 

Simone dos Santos Affonso Francisco 

 

 

 

 

 

 

Análise de Planos de Ensino de Educação Infantil, à luz de uma literatura  

analítico-comportamental 

 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2010 



2 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC – SP 

 

 

 

Simone dos Santos Affonso Francisco 

 

 

 

 

 

 

Análise de Planos de Ensino de Educação Infantil, à luz de uma literatura  

analítico-comportamental 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo como exigência 

parcial para a obtenção do título de 

MESTRE em Educação: Psicologia da 

Educação, sob a orientação do Prof. Dr. 

Sérgio Vasconcelos de Luna. 

 

 

SÃO PAULO 

2010 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA: 

 

 

__________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou 

parcial desta dissertação por processos de fotocopiadoras ou eletrônicos. 

 

São Paulo, 31 de agosto de 2010 

 

Assinatura: _______________________________

 

 

 

 



5 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço em primeiro lugar a DEUS pela vida e pelo teu amor incondicional. Aprendi 

a amar desta forma, incondicionalmente, e posso dizer que por qualquer lugar que eu passar 

deixarei esta marca do amor porque sei que, se não for por amor... 

Aos meus pais Francisco e Ilza que sempre me incentivaram, suas orações são a torre 

forte em minha vida, sei que posso contar com vocês sempre. Amo vocês demais. 

Ao meu esposo Luis Cesar - Amor, agradeço por ter estado sempre ao meu lado, me 

aguentando com toda a paciência, sei que não foi fácil, mas você superou minhas 

expectativas, soube compreender minha ausência, minha chatice, soube cuidar, amar e 

acalmar as crianças quando reclamavam minha ausência. Você é um presente de Deus para 

minha vida. Eu te amo de montão! 

Aos meus filhos Vinicius e Rafaella, por serem responsáveis pelas maiores alegrias da 

minha vida. Sei que mesmo sendo os mais prejudicados pela minha ausência, foram aqueles 

que mais me confortaram nas horas difíceis, a presença de vocês me alegra. Minha vida não 

tem graça longe de vocês. Agora sim, vamos poder passear e nos divertir juntos. Amo vocês 

demais. 

Aos meus irmãos Sérgio e Cesar, cunhadas e sobrinhos que souberam compreender 

minha ausência e sempre me apoiaram. 

César, Márcia, Thais e Filipe, a presença de vocês foi muito importante, pois 

conseguiam me alegrar e aliviar os momentos de tensão. Amo vocês.  

As minhas irmãs: Sonia, Sara e Silmara, cunhados e sobrinhos que mesmo estando 

longe sei que estavam torcendo por mim. Agora vamos poder conversar.  

A minha sogra e meu sogro, cunhadas, cunhados e sobrinhos, obrigado por 

compreender minha falta de atenção nestes últimos meses de pesquisa. 

A minha amiga e prima Raquel, pelo apoio de sempre em nossas poucas conversas nos 

últimos meses.  

Ao meu pastor e amigo João Batista que soube compreender minha ausência nos 

cultos nestes últimos meses, principalmente aos domingos, mas sempre me apoiou. 

Aos meus amigos com quem mal pude conversar nos últimos meses, mas que 

compreenderam o meu trabalho e me apoiaram em minhas escolhas. 



6 

 

A minha amiga e companheira Ana Claudia, obrigada pelas caronas todas as terças, 

como nos divertimos e sofremos juntas. Foi muito bom te conhecer você poderá sempre 

contar comigo.  

A todos os meus colegas de turma, Ana, Bete, Elaine, Fernanda, Lizandra, Mariana, 

Nayana, Regina, Rita, Silvia, Simone, Thais e Viviane, vocês contribuíram bastante com 

minha história, foi bom conhecer e conviver com vocês.   

Aos meus colegas de trabalho que compreenderam minhas ausências e me 

incentivaram nesta caminhada. 

A Secretaria de Educação de Mauá, que compreendeu e permitiu minhas ausências 

duas vezes por semana durante o período de dois anos. 

Aos professores da graduação em Pedagogia Mônica Ulson e Ivo Ribeiro, os 

responsáveis pelo meu ingresso no mestrado, obrigado pelo incentivo.  

Aos professores do mestrado: Claudia Davis, Maria Regina, Laurinda, Melania e 

Mimi, que contribuíram com seus conhecimentos e me ensinaram muito. Vocês são 

maravilhosas. 

Agradeço ao prof. Sérgio Vasconcelos de Luna, meu querido professor e orientador, 

por me tolerar com tanta paciência nestes dois anos, corrigindo todas as vírgulas e acentos a 

cada página, tantas vezes reescritas. Muito obrigado. 

Agradeço a Miriam Marinotti e Dinha, por aceitarem participar da minha Banca 

Examinadora, juntas vocês apresentaram importantes contribuições para o meu trabalho. 

Ao Edson do PED, por tentar solucionar todas as minhas dúvidas no programa. 

Ao Fernando por tantas cópias toda semana, quanto trabalho!  

A todos os amigos que direta ou indiretamente, de longe ou de perto estavam sempre 

torcendo por mim. 

A CAPES que por meio da bolsa de estudos possibilitou esta pesquisa. 

Obrigado a todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Francisco, S. S.A (2010). Análise de Planos de Ensino de Educação Infantil, à luz de uma 
literatura analítico-comportamental. Dissertação de Mestrado. Programa de Estudos Pós-
Graduados em Educação: Psicologia da Educação. PUC – SP. 
Orientador: Prof. Dr. Sérgio Vasconcelos de Luna 
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento/ ensino-aprendizagem   
 

RESUMO 

 

A Educação Infantil – EI, desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB, passou a integrar o sistema educacional como primeira etapa da Educação 
Básica. Atendendo às determinações da LDB, o Ministério da Educação- MEC elaborou o 
documento Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil – RCNEI para servir 
como guia de reflexão educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas, 
subsidiando o professor na elaboração do planejamento de ensino. A fim de avaliar em que 
medida a organização do planejamento de ensino na EI pode constituir fonte eficaz para 
orientar o professor na atividade de ensino, foram coletados 10 planos de ensino de diferentes 
escolas públicas de EI de região pertencente à Grande São Paulo. A análise dos planos 
evidenciou discrepância entre eles, a começar pelos tópicos que compõem a estrutura dos 
mesmos. Além disso, o seu conteúdo, que deveria ter a função de orientar os professores na 
condução do ensino, é insuficientemente explicito, sendo impreciso e inadequado para 
orientar o trabalho a ser desenvolvido. Com o objetivo de oferecer, a partir da análise de uma 
literatura analítico-comportamental voltada para a Educação, subsídios para a elaboração de 
um planejamento do ensino eficiente no âmbito da Educação Infantil, foram selecionados e 
extraídos trechos da literatura que apontaram elementos essenciais para compor a estrutura 
dos planos de ensino. Estes elementos foram agrupados e alinhados aos tópicos da estrutura 
dos planos de ensino a fim de se fazer uma leitura à luz da literatura analisada. O resultado da 
pesquisa aponta que para a elaboração de um plano de ensino eficiente é fundamental que os 
objetivos sejam definidos de forma clara e precisa explicitando o que se pretende ensinar, 
atentando para os seguintes elementos: avaliação do repertório inicial dos alunos, 
estabelecimentos de conteúdos a serem trabalhados, elaboração de atividades relacionadas aos 
objetivos e avaliação sistemática. Conclui-se que, ainda que não seja fácil alterar, de uma hora 
para outra, o comportamento dos professores, há indicações na literatura analisada de que a 
formulação de bons objetivos pode melhorar os resultados do ensino. Portanto, é preciso que 
outros estudos desenvolvam estas questões de modo a fornecer elementos que possam ser 
colocados mais diretamente a serviço dos professores da EI.  
 
Palavras-chave: planejamento do ensino, educação infantil, análise do comportamento, 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. 
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ABSTRACT 

 
 

The Childhood Education - EI since the adoption of the Law of Directives and Bases 
of Education - LDB became part of the educational system as a first stage of Basic Education. 
Given the determinations of LDB, the Ministry of Education - MEC prepared a document 
National Curriculum Reference to Childhood Education - RCNEI to serve as a guide for 
reflection on educational objectives, content and didactic orientations, supporting the teacher 
when planning teaching. In order to determine the organization of planning education EI were 
collected 10 teaching plans for different schools of EI in the region belonging to the Greater 
Sao Paulo. The analysis of the plans showed a discrepancy between them, starting with the 
topics that make up the structure of them. Moreover, its content, which serves to guide 
teachers in conducting the teaching, it is not sufficiently explicit, and inaccurate and 
inadequate to guide the work to be developed. These questions helped to explain the 
difficulties of teachers in setting goals, assessing student behavior and prepare activities. 
Aiming to offer, from the analysis of a behavior-analytic literature focused on education, 
subsidies for the development of an efficient planning of instruction in the kindergarten were 
selected and extracted pieces of literature that pointed to compose the essential e structure of 
the teaching plans. These elements were grouped and aligned to the topics of the structure of 
teaching plans to do a reading based on literature review The research indicates that for the 
elaboration of a plan for effective teaching is essential that the objectives are defined clearly 
and precisely explaining what you want to teach, paying attention to the following: evaluation 
of early repertoire of students, institutions of contents to be worked out, development of 
activities related to the goals and systematic evaluation. We conclude that, although it is not 
easy to change from one moment to another, the behavior of teachers, there are indications in 
the literature that examined the formulation of good objectives can improve learning 
outcomes. Therefore, we need to develop other studies these issues in order to provide 
elements that can be placed more directly in the service of teachers of EI. 
 
Keywords: teaching planning, childhood education, behavior analysis, National Curriculum 
Reference for Childhood Education.  
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INTRODUÇÃO 

 
Educação Infantil: Primeira etapa da Educação Básica 
 

A educação infantil passou por um período em que a preocupação com as crianças 

baseava-se apenas no assistencialismo, com o objetivo de reduzir a taxa de mortalidade 

infantil e melhorar as condições de higiene, habitação e saúde, não sendo considerada, 

portanto, uma modalidade de ensino (Kramer, 2003). 

De acordo com Oliveira (2005), desde a década de 1970, movimentos sociais, 

feministas e um grande número de educadores lutavam pela democratização da escola pública 

e por creches. Esta luta incansável possibilitou a conquista, na Constituição Federal de 1988, 

do reconhecimento de creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do 

Estado. Em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - (Lei 8069/90) destacou o 

atendimento a crianças de 0 a 6 anos em creche e pré-escola, reiterando, desta forma, o direito 

da criança à educação e reafirmando as responsabilidades do poder público para o 

cumprimento deste direito.  

Além da Constituição Federal e do ECA, na década de 1990, a Coordenadoria de 

Educação Infantil (COEDI) desenvolvia um importante papel de articulação, por meio de 

encontros, pesquisas e publicações, de uma política que garantisse os direitos das crianças de 

0 a 6 anos a uma educação de qualidade, o que segundo Oliveira (2002), foi uma preparação 

para a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases - LDB (Lei n° 9394/1996), a Educação 

Infantil, de acordo com o artigo 29 da referida Lei, passou a fazer parte do sistema 

educacional como primeira etapa da educação básica. Esta foi uma conquista histórica, pois as 

creches e pré-escolas existentes deveriam passar a integrar o sistema de ensino, conforme o 

texto da LDB:  

As creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas 

deverão, no prazo de três anos, a contar da publicação desta Lei, 

integrar-se ao respectivo sistema de ensino. (Brasil, 1996, artigo 89). 
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Ao definir a Educação Infantil como primeira etapa da educação básica, embora não 

obrigatória1, a LDB a integrou à sua estrutura e ao funcionamento da educação escolar 

brasileira, estabelecendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 62 anos de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade e, inclusive, caracterizando a exigência de formação profissional 

para atuação nesta área, o que se constitui numa estratégia para melhorar a qualidade do 

ensino. Desta forma é possível considerar a EI como modalidade de ensino, com oportunidade 

de acesso a novos conhecimentos. 

Dois anos após a promulgação da LDB/96, com a expansão da Educação Infantil, o 

Ministério da Educação, considerando a sua responsabilidade em relação às políticas públicas 

educacionais, elaborou um documento que, apesar de não ter caráter obrigatório, constitui um 

conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam servir como um guia de reflexão 

pedagógica de cunho educacional sobre os objetivos e conteúdos a serem utilizados pelos 

profissionais que atuam com a Educação Infantil: o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil - RCNEI (Brasil, 1998). 

Como orientação nacional, de caráter mandatório, o Conselho Nacional de Educação – 

CNE - elaborou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI3 - 

com a Resolução CNE/CEB n°1/99 e Parecer CNE/CEB n° 22/98, apresentando diretrizes 

obrigatórias a serem seguidas pelas instituições de EI, as quais definem os fundamentos 

norteadores das propostas pedagógicas que passam a ser instrumento importante para 

assegurar o objetivo proposto na LDB e garantir um ensino de qualidade, devendo nelas 

constar, seus ideais, compromissos, concepções, valores, objetivos, assim como o processo 

para que estes se concretizem como ação e não apenas como discurso. Estas diretrizes foram 

revisadas pelo Parecer CNE/CEB n°20/2009 e alteradas pela resolução CNE/CEB n° 5/2009 

de 17/12/2009.  

 

                                            
1  A Emenda Constitucional 59 de 2009 alterou o artigo 208, I da Constituição Federal e passa a considerar a 
educação básica obrigatória a partir dos 4 anos de idade, porem, o disposto neste artigo devera ser implementado 
progressivamente ate o ano de 2016. 
2 Muito embora a LDB ainda se refira à educação infantil como voltada para crianças de 0 a 6 anos, a 
Constituição Federal sofreu alteração com a emenda Constitucional 53, de 2006, e passou a considerar a idade de 
0 a 5 para a educação infantil.  Sendo assim, leia-se 0 a 5 anos, para os caso de EI em que se tratar do ensino de  
a 0 a 6 anos. 
3 Embora as DCNEI sejam de caráter mandatório, não serão utilizadas como fonte de informação. O documento 
utilizado como referência na elaboração dos planos de ensino apresentados nesta pesquisa - o RCNEI – foi 
tomado como fonte de informações para o presente trabalho. 
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 Ensino e aprendizagem na Educação Infantil, segundo documentos oficiais 

 

A EI, como já mencionado, tem como finalidade o desenvolvimento integral das 

crianças de 0 a 5 anos e a Política Nacional de EI parte dessa finalidade para estabelecer como 

uma das competências dos sistemas de ensino garantir o cuidado e a educação das crianças de 

0 a 5 anos  como indissociáveis, garantindo ainda a qualidade do ensino nas instituições de EI 

(Brasil, 2006).  

Essa indissociabilidade é considerada pelo RCNEI como uma forma de assumir as 

especificidades da infância, visto que, de acordo com o documento, o cuidar no contexto 

educativo implica a integração de vários campos do conhecimento. Significa estar 

comprometido com a criança e com sua singularidade, identificando e considerando suas 

necessidades a fim de ajudar as crianças a desenvolver capacidades que envolvam aspectos 

biológicos de trato com o corpo, com a saúde e a qualidade da alimentação.  O educar 

significa: 

Propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens 

orientadas de forma integrada e que possam contribuir para o 

desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de 

ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, 

respeito e confiança, e o acesso pelas crianças, aos conhecimentos 

mais amplos da realidade social e cultural (Brasil,1998, p. 23).  

De acordo com o RCNEI, a aprendizagem ocorre por meio de 

 (...) sucessivas reorganizações do conhecimento, e este processo é 

protagonizado pelas crianças quando podem vivenciar experiências 

que lhes forneçam conteúdos apresentados de forma não simplificada 

e associados a práticas sociais reais (Brasil, 1998, vol. 1, p. 48). 

Ainda conforme o documento, o professor, por meio da observação das crianças nas 

brincadeiras, pode verificar o processo de desenvolvimento das mesmas, pois são em 

situações como estas que as crianças recriam e estabilizam o que já sabem de forma 

espontânea e imaginativa. As situações de aprendizagens orientadas, ou que dependam de 

intervenção do professor, também permitem que as crianças trabalhem com diversos 
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conhecimentos. Estas situações devem estar embasadas principalmente na escuta das crianças 

e na compreensão do papel que desenvolvem a experimentação e o erro na construção do 

conhecimento, o que pode ser demonstrado pelas hipóteses provisórias apresentadas no 

RCNEI. 

As crianças elaboram uma série de ideias e hipóteses provisórias 

antes de compreender o sistema escrito em toda a sua complexidade 

(...). No processo de construção dessa aprendizagem as crianças 

cometem “erros”. Os erros, nessa perspectiva, não são vistos como 

faltas ou equívocos, eles são esperados, pois se referem a um 

momento evolutivo no processo de aprendizagem das crianças (...) 

eles informam o adulto sobre o modo próprio de as crianças 

pensarem naquele momento.  (Brasil, 1998, vol 3, p. 128). 

 Para garantir a aprendizagem, o documento afirma que o professor, mediador entre as 

crianças, tem a função de propiciar e garantir um ambiente prazeroso, saudável e de 

experiências educativas, em que a criança possa sozinha ou por meio de interação social, 

ampliar sua capacidade de apropriação de conceitos e diferentes linguagens por meio da 

expressão de sentimentos, experimentação, construção de objetos, brinquedos etc; e, além 

disso, considerar que o desenvolvimento biológico abre caminhos para a aprendizagem.  

 Diante deste contexto, e considerando as particularidades no processo de ensino e 

aprendizagem na EI, a escola tem a responsabilidade de desempenhar um papel ativo na 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, complementando a ação das famílias; isto 

quer dizer que as escolas de EI devem garantir que este processo aconteça de forma dinâmica, 

por meio de ações planejadas pelo professor, o qual deve ter consciência que é dele a 

responsabilidade de ensinar o aluno a relacionar-se com a realidade com a qual se defrontará 

na sociedade e assim cumprir com o propósito do ensino, considerando que em uma 

instituição educacional o objetivo principal deve ser a aprendizagem do aluno.  
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ANTECEDENTES DA FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  
 

Levantamento de Planos4 de Ensino da Educação Infantil 
 

Durante etapa preliminar para a definição do problema desta pesquisa, considerou-se 

necessário identificar qual a estrutura dos planos de ensino na EI da região coberta pelas 

atividades da pesquisadora. Para isso, foi realizado um levantamento de alguns planos de 

ensino desta etapa escolar durante o qual, a pesquisadora visitou algumas escolas públicas de 

EI na região da Grande São Paulo. Conversou com diretores e coordenadores pedagógicos 

informando a estes o fato de estar desenvolvendo uma pesquisa na área da EI com o objetivo 

de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino na região. Informou-lhes, ainda que, para 

um bom desempenho do trabalho, seria necessário contar com a colaboração dos profissionais 

da EI, fazendo um levantamento dos planos de ensino, elaborados para esta faixa etária. A 

eficiência destes planos deveria servir como guia para os professores de EI, no intuito de 

alcançarem os objetivos propostos para o ensino. Ao serem questionados quanto ao material 

consultado durante a elaboração dos mesmos, todos, sem exceção, afirmaram usar como 

principal fonte de referência o RCNEI. 

A tabela 1 exibe a quantidade de escolas visitadas pela pesquisadora nas cidades 

pertencentes à região da Grande São Paulo5. 

 

Tabela 1- Número de escolas visitadas por cidade 
 

Municípios visitados  Escolas visitadas 
A 10 
B 4 
C 3 
D 2 
E 3 

Total 22 
Algumas escolas demonstraram interesse pela pesquisa e solicitaram retorno após o 

término dela para socialização dos resultados. Estas forneceram prontamente os planos de 

                                            
4 Trata-se de planejamento anual de ensino elaborado, no inicio do ano letivo, por professores da ultima etapa da 
EI, de cidades pertencentes à Grande São Paulo. Estes planos  que servirão como documento base para 
orientação dos trabalho realizados durante o ano letivo, foram elaborados a partir da proposta pedagógica da 
escola e usando como referencia para orientações o RCNEI.   
5 Por questões éticas, os Municípios serão aqui representados por letras maiúsculas  na seqüência de “A” a “E”. 
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ensino da última etapa da EI6. As demais disseram estar interessadas nos resultados, mas não 

colaboraram, alegando estar com os planos incompletos. A quantidade de planos obtidos nas 

escolas visitadas é mostrada na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Planos de ensino obtidos por cidade 

Cidades da Grande São Paulo Planos obtidos 
A 7 
B 27 
C 0 
D 0 
E 1 

Total 10 
 

Já de posse dos planos, o primeiro passo foi verificar sua estrutura e, para isto, foi 

construída uma tabela onde foram relacionados todos os tópicos de cada plano obtido. A 

tabela 3 apresenta os dados.  

 

Tabela 3 - Tópicos que compõem a estrutura dos planos de ensino. 

Planos de Ensino da Educação infantil 
Planos Tópicos que compõem a estrutura dos planos 
P1 – A Objetivos gerais 
P2 – A Metas, Ações, Recursos, Avaliação 
P3 – A  Características da faixa etária, objetivos, ações, recursos materiais, noções e 

avaliação 
P4 – A Características da faixa etária, objetivos, conteúdo, estratégia, recursos materiais 

e avaliação 
P5 – A Objetivos 
P6 – A Características da faixa etária, objetivos gerais do grupo, metas a serem 

atingidas, ações educativas, recursos materiais, avaliação do desenvolvimento; 
Referências 

P7 – A Objetivos gerais, metas, ações, recursos 
P8 – B Objetivos, conteúdos, procedimentos utilizados, recursos, avaliação 
P9 - E Conteúdos 

Esta etapa evidenciou discrepâncias entre os tópicos que compõem a estrutura dos 

mesmos, haja vista o que ocorre com os planos pertencentes ao mesmo município (P1 a P7), 

em que as propostas de trabalho, apesar de pertencerem ao mesmo município, apresentaram 

estruturas bem diferentes.   

                                            
6 Embora a EI a compreenda a faixa etária de 0 a 5 anos, nesta pesquisa trabalhou-se apenas com a última faixa 
etária que corresponde a última etapa da EI.  
7 Em um dos planos da cidade de “B” não constava a identificação dos tópicos e da fase ou faixa etária a que se 
destinava. Por essa razão, não foi utilizado nesta pesquisa.  
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O segundo passo foi organizar os tópicos de acordo com o que surgiu de comum na 

estrutura dos planos, conforme demonstra a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Organização quantitativa dos tópicos mencionados nos planos 
 

Tópicos mencionados nos planos No de planos em que aparecem
Recursos 6 
Avaliação 5 
Objetivos 4 
Conteúdo 3 
Ações 4 
Objetivos gerais 3 
Metas 3 
Características da faixa etária 3 
Noções 1 
Procedimentos  1 
Estratégia 1 
Referências 1 

 

A partir desta organização, foi possível verificar 12 diferentes tópicos mencionados 

nos 9 planos de ensino analisados, sendo que 2 deles aparecem na maioria dos planos 

(recursos em 6 planos e avaliação em 5 planos); 2 (objetivos e ações) aparecem em 4 planos;  

4  (objetivos gerais, metas, conteúdos  características da faixa etária) aparecem em 3 planos. 

Os demais 4 tópicos (noções, referências , procedimentos e estratégias) aparecem apenas  1 

vez entre  todos os planos.  

Em termos de definição do que apresenta cada tópico é possível verificar que:  

• Os recursos são apresentados como materiais a serem utilizados para realização de 

atividades, como por exemplo: “giz de cera, cola, bolas, fantoches, radio, sucata, 

computador etc.” 

• A avaliação é apresentada nos planos como meio utilizado para se perceber o 

desempenho dos alunos. Consta que ela deve ser contínua através de observação e 

registro. 

• Os objetivos aparecem descritos em forma de itens que se referem a intenções do 

professor estabelecidas em termos de capacidades dos alunos, por exemplo: 

“identificação de formas geométrica simples, reconhecimento de cores e letras”; 

”aprender a ponderar as emoções; “aprender a controlar a ansiedade em momentos de 

conflito e euforia. Em alguns planos aparecem os objetivos estabelecendo funções do 
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professor, como por exemplo: “propiciar aos alunos as diferentes situações de 

aprendizagem visando o pleno desenvolvimento (...)”.  

• Os conteúdos são apresentados ora distribuídos por áreas de conhecimento, por exemplo: 

“linguagem oral e escrita, matemática (...)”, e ora como comportamentos, como por 

exemplo: “diferenciar números e letras, agrupar, quantificar, falar e pronunciar bem as 

palavras”  

• As ações são apresentadas ora como atividades a serem desenvolvidas - como, por 

exemplo, “recorte e colagem, manipulação de vários materiais, brincadeiras (...)”; ora 

como materiais a serem utilizados - como, por exemplo: “brinquedos diversos, CDs e 

DVs, cartazes, jogos de encaixe (...).” 

• Objetivos gerais: estão relacionados às funções a serem desempenhadas pelo professor 

como, por exemplo: “estimular o desenvolvimento da criança nos aspectos afetivo, 

cognitivo, físico e social; trabalhar a música (...)” e também aos resultados apresentados 

em termos comportamento a ser emitido pelo aluno como, por exemplo: “discriminar 

cores primárias e secundárias etc.” 

• As metas, assim como os objetivos, aparecem descritas, em forma de itens e se referem a 

intenções do professor estabelecidas em termos de capacidade dos alunos como, por 

exemplo: “estabelecer relações com o professor e demais crianças da classe, reconhecer 

o ambiente escolar (...)” Em um dos planos (P7), as metas estabelecem algumas funções 

do professor como, por exemplo: “acolher e inserir a criança diariamente no contexto 

escolar, planejar as atividades do dia, promover e incentivar atividades que auxiliam no 

desenvolvimento da coordenação motora (...)” 

• As características das crianças incluídas na faixa etária são apresentadas em três planos 

(P3, P4 e P6). Em dois planos (P3 e P6), elas aparecem com as mesmas palavras, 

sugerindo que foram retiradas de algum documento já elaborado, mas que não é 

referenciado. Estes textos apresentam características comuns à faixa etária, tais como a 

fala diversificada, a forma de desenhar que começa a ser mais definida, as brincadeiras 

que são significativas para as crianças consideradas, entre outras.  

• As noções aparecem em forma de itens fazendo referencia a conceitos que deverão ser 

trabalhados no decorrer desta etapa educacional, tais como: “higiene, lateralidade, 

número e quantidade etc.” 
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• Os procedimentos e estratégias referem-se a atividades a serem desenvolvidas e que já 

foram aqui mencionadas como ações. 

• As referências aparecem apenas no P6 e relaciona a bibliografia utilizada para elaboração 

do plano de ensino.  

 

O problema da pesquisa  
A análise preliminar destes planos demonstrou que, como documento-base, com a 

função de orientar os professores na condução da sua atividade de planejamento e 

concretização do ensino, seu conteúdo é insuficientemente explícito para ser eficaz, haja vista 

a ausência de esclarecimento do que contem os tópicos de que se valem. De fato, discorrem 

sobre esses tópicos utilizando-se de itens inadequados/imprecisos para comunicar o trabalho a 

ser desenvolvido. Tome-se como exemplo disso, o tópico “objetivos” do P5, que apresenta 

itens como: utilização de fantoches; aprender a ponderar as emoções; envolvimento com pais 

e comunidade no trabalho em conjunto etc. Colocados desta maneira não esclarecem quais os 

comportamentos, que tendo sido estabelecidos no repertório inicial de cada criança 

implicariam a concretização de tais objetivos. Além disso, não permite que o professor, com 

sua formação pedagógica, o tempo de trabalho em sala de aula e o número de alunos, possa 

garantir a alteração no comportamento dos alunos. Empregam, ainda, termos relativamente 

vagos para definir os objetivos, tais como: aprofundar8, compreender, perceber, conscientizar 

e sentir, entre outros. A falta de descrição dos comportamentos que o aluno deverá emitir 

quando ocorrer a aprendizagem é outra razão que evidencia a insuficiência de explicitação nos 

planos de ensino.  

Enfim, os planos apresentados contem indefinição na maneira de propor como deveria 

acontecer o ensino por parte do professor e a aprendizagem pelo aluno, tendo em vista a 

imprecisão na formulação dos objetivos de ensino e a ausência de requisitos essenciais 

(conforme analisados adiante) para a elaboração de um plano de ensino.  

Parte considerável da literatura consultada evidenciou dificuldades dos professores em 

suas atividades de ensino em diferentes níveis. Por exemplo, Bodoni (2008), Fonseca (2008) e 

Almeida (2009), em seus respectivos trabalhos, explicitaram essas dificuldades e procuraram 

valer-se de procedimentos que ajudassem o professor a superá-las. No caso específico da EI, 
                                            
8 Segundo Mager (1983), ao formular um objetivo de ensino é indispensável que ele descreva algum 
desempenho que pode ser aceito como evidência de que o aluno o realizou.  Termos abstratos não são passíveis 
de representação e verificação. Da mesma forma, Skinner (1972) afirma que se fosse preciso utilizar uma 
metáfora para representar o ensino, esta seria a construção, porque molda, evidencia algo novo. 
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em consonância com a literatura consultada e a análise dos planos de ensino realizada pela 

pesquisadora, tornaram-se evidentes as dificuldades dos professores em definir objetivos, 

avaliar o comportamento dos alunos e preparar atividades.  

A presente pesquisa foi realizada com o objetivo de oferecer, a partir da análise de 

uma literatura analítico-comportamental voltada para a Educação, subsídios para a elaboração 

de planejamento do ensino de forma eficiente no âmbito da Educação Infantil.  

Tendo em vista a escassez de estudos descritivos, pesquisas e publicações que 

apresentem requisitos essenciais para a elaboração de planos de ensino na EI, este estudo 

pretende ser um instrumento de apoio e consulta, pela publicação de seus resultados em 

periódicos, sua apresentação em congressos e demais eventos educacionais, no intuito de 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, pois todo e qualquer trabalho de pesquisa 

precisa sair do círculo de discussões e voltar-se para a real finalidade que é o uso de 

abrangência social.  

Finalmente, esteve sempre por trás destes objetivos a expectativa de que o 

conhecimento e experiência adquiridos com a presente pesquisa auxiliassem a pesquisadora 

em suas atividades administrativas junto à Secretaria de Educação, de um município da 

Grande São Paulo. 
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PROPOSTAS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA O 

ENSINO E A APRENDIZAGEM 
 

A presente pesquisa foi realizada com fundamentação na Análise do Comportamento – 

AC - abordagem psicológica embasada no Behaviorismo Radical, fundamentados nas 

pesquisas e escritos de Burrhus Frederic Skinner. 

Skinner (1974/1982)9 afirma que o Behaviorismo Radical não é uma ciência, mas a 

filosofia da ciência que estuda o comportamento humano. Desta forma, opôs-se às concepções 

que acreditavam que o comportamento humano fosse muito complexo para ser estudado 

cientificamente e que a subjetividade humana estava além do alcance da ciência.  

O Behaviorismo Radical, enquanto a filosofia da ciência que estuda o comportamento 

recebeu e ainda recebe críticas por dizer-se que nega a existência de sentimentos, sensações, 

idéias, que mecaniza o homem com suas condições de controle em laboratório, entre outras. 

Entretanto, estas críticas são infundadas, pois representam uma incompreensão quanto aos 

propósitos de Skinner, conforme ele mesmo afirma: 

O behaviorismo radical, todavia, adota uma linha diferente. Não nega 

a possibilidade da auto-observação ou do autoconhecimento ou a sua 

utilidade, mas questiona a natureza daquilo que é sentido ou 

observado e, portanto, conhecido (1974/1982, p. 18/19). 

Skinner opõe-se a existência de natureza diferente para o mundo público (o que é 

físico, observável) e o privado (não-físico o que está no interior do ser humano). Falar do 

mundo privado é falar do que está dentro de cada um de nós, e este mundo o autor considera 

também como um ambiente de eventos comportamentais (Moroz e Rubano, 2005).  O autor 

explicita esta privacidade do indivíduo ao declarar que 

Uma pequena parte do universo está contida dentro da pele de cada 

um de nós (...). Nós a sentimos e, num certo sentido, a observamos e 

seria loucura negligenciar tal fonte de informação só por ser a 

                                            
9 Sempre que aparecerem duas datas, a primeira refere-se à publicação original, a segunda refere-se à edição 
consultada.  
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própria pessoa a única capaz de estabelecer contato com seu mundo 

interior (...) (Skinner, 1974/1982 p. 23).  

A Análise do Comportamento, de acordo com Skinner (1981/2003), é a ciência que 

busca determinantes do comportamento humano, ou seja, busca entender porque as pessoas se 

comportam da maneira como se comportam em determinadas situações, se interessa por toda 

e qualquer mudança que ocorre no ambiente e afeta o indivíduo.  

De acordo com Andery (1993) e Luna (2000), Skinner tem uma preocupação 

constante com a cultura, sendo preciso buscar soluções para identificar e solucionar 

problemas sociais de forma que se possa antever o futuro, planejando-o com vistas à 

sobrevivência dela. O comportamento de cada indivíduo é responsável pela construção da 

cultura; portanto, é essencial que as práticas culturais e os comportamentos se adaptem a 

mudanças constantes na sociedade. Neste sentido, a educação exerce um papel fundamental 

para a sobrevivência da cultura, e o próprio Skinner sintetiza sua posição ao declarar que: 

A sobrevivência é um valor difícil. Idealmente, um sistema de 

educação deve maximizar as oportunidades que a cultura tem não só 

de lidar com seus problemas, mas de aumentar a capacidade de fazê-

lo. Para planejar um sistema desses teremos de saber: 1) quais os 

problemas que a cultura terá de enfrentar; 2) que espécies de 

comportamentos humanos contribuirão para a solução; 3) que tipos 

de técnicas gerarão esses comportamentos. (1968/1972, p. 222). 

Isto significa que a educação exerce a função de estabelecer comportamentos que 

sejam úteis ao individuo e à sociedade no futuro e o professor é o responsável por planejar e 

executar funções específicas no processo de ensino; portanto, ele deve planejar contingências 

para o ensino de comportamentos que venham a contribuir para a sobrevivência da cultura.  

Na abordagem analítico-comportamental o processo de ensino possui caráter 

intencional. É planejado/arranjado de forma que conste dos objetivos educacionais a 

instalação de comportamentos que podem beneficiar/ser úteis à sobrevivência da cultura, 

identificando problemas, propondo soluções e atuando sobre a realidade de forma que esta 

possa ser transformada. 
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MÉTODO 
 

Os procedimentos empregados neste trabalho foram desenvolvidos em duas etapas, 

assim subdivididas: seleção de documentos como fonte de informações e procedimento de 

coleta delas. Cada uma destas etapas será explicitada a seguir. 

 

Seleção de documentos como fonte de informações 
 

Fonte documental: 

Planos de Ensino – Os planos de ensino dos professores de EI, da Região da Grande São 

Paulo foram selecionados para análise de sua estrutura. 

RCNEI – Este documento foi selecionado em virtude de apresentar, aos profissionais que 

atuam diretamente com a EI, orientações didáticas e oferecer suporte para o planejamento do 

ensino. 
 

Fonte bibliográfica:  

Livros e dissertações empregados como referências básicas para a proposta analítico-

comportamental sobre educação: 

 Tecnologia do Ensino (Skinner, 1968/1972). A seleção desta fonte obedece ao fato de 

se tratar de uma das maiores referências, na literatura analítico-comportamental, sobre 

Educação, de grande atualidade apesar da data original de sua publicação (Luna, 2000); 

 Formação de professores: a contribuição da Análise do Comportamento (Zanotto, 

2000). Provavelmente, a única publicação, na literatura da análise do comportamento, 

especificamente voltada para a questão da formação do professor. 

 Sistematização do ensino (Popham e Baker, 1978).  

  A formulação de objetivos de ensino (Mager, 1983). 

Os dois livros acima foram considerados essenciais para se entender a questão do 

planejamento e formulação de objetivos de ensino. 

 Efeitos de um curso de formação de professores sobre avaliação nos comportamentos 

de avaliar de uma professora de Educação Infantil.  (Bodoni, 2008); 

 Recursos interpretativos funcionais como subsídio metodológico na formação 

continuada de professores de língua portuguesa das séries iniciais. (Fonseca, 2008); 
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 Ensinando professoras a analisar o comportamento do aluno: análise e interpretação de 

dados como parte de uma análise de contingências. (Almeida, 2009); 

Estas dissertações foram selecionadas porque apresentam resultados recentes de 

intervenções eficientes sobre o comportamento de professores submetidos a procedimentos 

elaborados a partir da noção de análise de contingências. 

 

Procedimentos de coleta de informações 
 

O procedimento de coleta de informações iniciou-se com o documento “Plano de 

Ensino”, já descrito anteriormente.  

O passo seguinte consistiu no levantamento das informações essenciais que, como já 

aqui informado, estão contidas no RCNEI, documento oficial, produzido pelo Ministério de 

Educação e Desporto – MEC. Integra a série de documentos dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN, e atende às determinações da LDB. Foi elaborado para servir como guia de 

orientações e reflexões educacionais sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas aos 

profissionais que atuam diretamente com a EI. E, como já mencionado, a sua importância 

cresce na medida em que é utilizado como principal referência na elaboração dos planos de 

ensino. É composto por três volumes: 

• Introdução: apresenta reflexões sobre creche e pré-escola, fundamentando concepções de 

criança, educação, instituição e do profissional, utilizados para definir os objetivos gerais da 

Educação Infantil. 

• Formação Pessoal e Social: contém o eixo de trabalho que favorece, prioritariamente, os 

processos de construção de identidade e autonomia das crianças.  

• Conhecimento de mundo: contém eixos de trabalho que favorecem a construção das 

diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que estabelecem com os objetos do 

conhecimento: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza e 

sociedade e matemática.  

Feita uma leitura de todo o documento, foi elaborada a Tabela 5, no intuito de se 

contar com uma síntese de como é composto cada um dos volumes. As análises do documento 

partiram dessa tabela. 

 

 



24 

 

Tabela 5 – Demonstração da composição organizacional de cada um dos três volumes 

do RCNEI 

I – Introdução II - Formação 
Pessoal e Social 

III - Conhecimento 
de Mundo 

Apresenta:  
-Características do RCNEI; 
-Considerações sobre creche 
e pré-escola; 
- Conceitos que permitem 
delimitar a especificidade da 
EI, tais como: criança, 
educar; 
- Aprender em situações 
orientadas através de relações 
de interação, diversidade e 
individualidade, 
aprendizagem significativa e 
conhecimentos prévios, 
resolução de problemas, 
proximidades com as práticas 
sociais reais e educar crianças 
com necessidades especiais. 
- O Professor de EI  
- Organização do RCNEI; 
- Objetivos gerais da EI; 
- A instituição e o projeto 
educativo – sugestões de 
como estes podem se 
organizar e planejar uma 
proposta educacional para o 
ensino eficaz, respeitando as 
diferenças sociais, culturais e 
econômicas.  

 

Apresenta:  
-Introdução; 
- Concepção 
 O eixo de trabalho 
“Identidade e Autonomia”, 
iniciando com a concepção 
do mesmo e descrevendo-o 
sob três prismas: processo de 
fusão e diferenciação, 
construção de vínculos e 
expressão da sexualidade; 
- Aprendizagem através da 
imitação, do brincar, da 
oposição, da linguagem e da 
apropriação corporal; 
- Objetivos divididos por 
faixa etária (0 a 3 anos e 4 a 6 
anos);  
- Conteúdos a serem 
desenvolvidos, também 
divididos por faixa etária;  
- Orientações gerais para o 
professor. 

Apresenta: 
- Seis eixos de trabalho 
orientados para construção 
das diferentes linguagens 
pelas crianças e para as 
relações que estabelecem 
com os objetos do 
conhecimento, são eles: 
1- Movimento; 
2- Música; 
3- Artes Visuais; 
4-Linguagem Oral e Escrita; 
5- Natureza e Sociedade; 
6- Matemática. 
-Introdução individual dos 
eixos; 
- A presença de “titulo do  
eixo”: ideias práticas e 
correntes. (apresentado a 
cada eixo) 
- A criança e “temática do 
eixo” (apresentado a cada 
eixo) 
- A concepção individual dos 
eixos; 
- Objetivos de cada eixo, 
divididos por faixa etária (0 a 
3 anos e 4 a 6 anos); 
- Conteúdos; de cada eixo, 
divididos por faixa etária (0 a 
3 anos e 4 a 6 anos); 
- Orientações gerais para o 
professor ao final de cada 
eixo. 

 
 

Para a etapa seguinte, inicialmente, foi feita uma leitura do livro Tecnologia do Ensino 

(Skinner, 1968/1972). A seguir, realizou-se uma varredura do índice remissivo deste livro em 

busca de palavras-chave que, segundo a compreensão da pesquisadora, faziam referência 

explícita a componentes da atuação do professor em sua função didática. Identificada a 

palavra-chave, no índice, procuravam-se as páginas lá referidas e liam-se os trechos 
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correspondentes, selecionando-se os considerados pertinentes, que eram, então, transpostos 

para uma matriz (Excel), como ilustrado na Tabela 6, a seguir. 

 

Tabela 6 – Ilustração da matriz onde foram organizadas as informações obtidas no 

livro Tecnologia do Ensino 

 

Palavra-chave Skinner
 Página Trechos selecionados 

Ensino 82 
A aprendizagem é facilitada a medida que as contingências 
de reforço são arranjadas pelo professor.Esses arranjos 
modelam a topografia do comportamento 

Professor 111 

O professor precisa controlar as condições em que trabalha.. 
Pode programar as tarefas em ordem de dificuldade 
crescente, assim, os alunos fortalecem os músculos mentais 
nos problemas fácies, antes de passar para os mais difíceis. 

 

Em seguida, foram selecionados e transcritos trechos do livro de Zanotto (2000), 

usando como referência as palavras-chave obtidas na etapa anterior (já que este livro não 

conta com índice remissivo) e a mesma matriz, apenas acrescentando-se à planilha duas novas 

colunas à direita (Página/ Zanotto). 

Foi realizada a leitura do livro de Popham e Baker (1978) Sistematização do ensino. 

Este livro apresenta um modelo de ensino orientado para as metas10 que pode ser comparado, 

segundo o autor, a um planejamento, visto que ressalta a importância de decisões do professor 

antes e depois do ensino.  Foi, então, realizado o levantamento dos principais componentes 

deste modelo e selecionados trechos que traduzem a importância destes componentes, 

conforme ilustrado na Tabela 7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10 Por se tratar de um livro que se concentra prioritariamente em melhorar a qualidade do ensino, o autor 
considera os termos metas e objetivos como equivalentes.  
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Tabela 7 – Ilustração da matriz onde foram organizadas as informações obtidas no 

livro Sistematização do ensino 

 

Procedimentos 
essenciais 

Página Trechos selecionados 
 

Objetivos de ensino 19 
(…) um objetivo de ensino designa uma resposta 
comportamental futura que o professor planeja 
promover no repertório do aluno. 

Avaliação prévia dos 
alunos 13 

Uma das vantagens reais da pré-avaliação consiste em 
descobrir se o estudante já possui no seu repertório o 
tipo de comportamento que o professor deseja 
promover. 

Seleção de atividades 72 

(…) o professor escolha atividades, para si mesmo, e 
seus alunos, que pareçam ser relevantes em promover a 
consecução dos objetivos que ele fixou por um período 
determinado, seja este um ano letivo ou um único 
período de aula. 

Avaliação 121 

O professor que se empenha em melhorar o seu ensino 
deve fazer alguma avaliação do sucesso do mesmo a fim 
de conhecer os pontos em que é preciso introduzir 
modificações. Também os estudantes devem ser 
avaliados. 

 

Outra leitura realizada foi a do livro: A formulação de objetivos de ensino (Mager, 

1983). Nesta leitura, foram selecionados passos considerados, pelo autor, como essenciais 

para a formulação de objetivos capazes de comunicar os propósitos educacionais que se 

pretende atingir, aumentando, assim, a possibilidade de tornar o ensino eficaz. Foi elaborada a 

Tabela 8 onde constam os passos e trechos selecionados que fundamentam a importância dos 

mesmos. 
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Tabela 8 – Ilustração da matriz onde foram organizadas as informações obtidas no 

livro: A formulação de objetivos de ensino 

 

Passos essenciais 
para formulação de 

objetivos 

Página Trechos selecionados 
 

Importância 5 

(...) quando inexistem objetivos claramente 
formulados, não há uma base sólida para a seleção ou 
o planejamento de métodos, materiais, ou conteúdos 
de aprendizagem. Se você não sabe onde está indo, é 
difícil selecionar meios adequados para chegar lá. 

Qualidade 20 

Um objetivo bem formulado é aquele que consegue  
comunicar seu propósito; o melhor enunciado é aquele 
que exclui a possibilidade de que seu propósito venha 
a ser confundido com outro qualquer. 

Desempenho 24 
Um enunciado de objetivo é útil na medida em que 
especifica o que os alunos devem ser capazes de fazer, 
quando demonstram ter dominado o objetivo. 

Condições 50 

Para formular um objetivo de forma clara, às vezes, é 
preciso definir as condições impostas aos alunos para 
quando estiverem demonstrando possuir domínio do 
objetivo. (...) ex. Dado uma lista de... 

Critério 71 

Um critério é um padrão de avaliação de desempenho, 
algo que se mede a realização do objetivo. (...) 
Devemos, portanto, indicar em nossos objetivos qual o 
nível de desempenho satisfatório, acrescentando 
palavras que descrevam o critério de sucesso  

 

Ao ler as três dissertações listadas no tópico referente às fontes bibliográficas 

empregadas na pesquisa, foram selecionadas e registradas informações que descreviam o 

comportamento inicial do professor, o procedimento a que foi submetido e os principais 

resultados obtidos. Essas informações foram colocadas na Tabela 9, ilustrada a seguir. 
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Tabela 9 – Ilustração da matriz de organização das informações obtidas nas 

dissertações  

 

Dissertações Comportamento 
inicial do professor 

Procedimento a que 
foi submetido 

Resultados 

Bodoni (2008) Inicialmente a 
professora relata que 
realiza a avaliação 
sem um planejamento 
prévio e não se 
comporta em função 
dos repertórios dos 
alunos. Constata-se 
que, em sua maneira 
de avaliar prevalece a 
modalidade oral com 
apresentação de 
instruções, 
questionamentos e 
instigações, como por 
exemplo: “(...) quero 
ver quem já consegue 
ler essa música;(...) Ó 
todas as palavras 
SACI você vai fazer 
um círculo em volta, 
tem várias palavras 
SACI aqui”; (...) 

Formação a 
partir do repertório 
inicial da professora 
com o objetivo de 
ensiná-la a realizar a 
avaliação do repertório 
comportamental inicial 
dos alunos na área de 
Linguagem Oral e 
Escrita.  

 

O curso 
produziu efeitos no 
comportamento da 
professora, tais como: 
mudança no relato sobre 
a importância e 
necessidade de 
avaliação do repertório 
inicial dos alunos, 
descrição dos 
componentes para a 
realização do processo 
de avaliação, 
identificação dos efeitos 
da sua prática nos 
comportamentos dos 
alunos e principalmente 
a importância e 
necessidade do 
comportar-se em função 
desses efeitos 
produzidos 

 Ex: “Se os 
alunos não se 
interessaram pela 
atividade ou conteúdo 
eu replanejo de forma a 
chamar a atenção 
deles”. 
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RESULTADOS 
 

 Após a elaboração da Tabela 5, apresentada na sessão Método, a pesquisadora 

constatou a necessidade de construir uma tabela específica sobre a organização estrutural do 

RCNEI acreditando ser este o caminho mais indicado para sua utilização como fonte de 

informações. Por essa razão, a primeira transformação efetuada nas informações coletadas 

consistiu na elaboração da Tabela 10 a partir das informações obtidas acerca da organização 

estrutural do RCNEI, que consta no volume 1 e serve para explicar  a estrutura organizacional 

dos demais volumes. 

 

Tabela 10 – Descrição da organização estrutural do RCNEI 

ORGANIZAÇÃO DO RCNEI 
Por idade Em âmbitos e eixos Componentes curriculares 
Organiza-se de acordo 
com a determinação da 
LDB: 
I – 0 a 3 anos de idade - 
creche  
II- 4 a 6 anos  de idade - 
pré-escola 
 

São dois âmbitos (A e B), 
constituídos pelos eixos de 
trabalho, conforme segue:  
  
A - Formação social   
1- Identidade e autonomia 
 
B - Conhecimento de 
mundo 
1- Movimento; 
2- Música; 
3- Artes Visuais; 
4-Linguagem Oral e Escrita; 
5- Natureza e Sociedade; 
6- Matemática. 
 
 

Objetivos – “explicitam intenções 
educativas e estabelecem capacidades que 
as crianças poderão desenvolver como 
consequências das ações intencionais do 
professor.” (p.47) Estas capacidades 
podem ser de ordem física, afetiva, 
cognitiva, ética, estética, de relação 
interação interpessoal e de inserção social. 
 
Conteúdos- Abrangem fatos, conceitos, 
princípios, conhecimentos relacionados a 
procedimentos, atitudes, valores, e normas 
como objeto de aprendizagem. “São 
concebidos ora como concretização dos 
propósitos da instituição e ora como meio 
para que as crianças desenvolvam suas das 
capacidades.” (p.49) 
 
Orientações Didáticas e Gerais – São 
sugestões e indicações que servem para 
subsidiar a reflexão e a prática do 
professor. “Situam-se no espaço entre as 
intenções educativas e a prática” (p.54). 
As orientações gerais explicitam condições 
relativas à organização do tempo 
(atividades permanentes e seqüência de 
atividades), do espaço, e dos materiais, 
além da avaliação.  
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A partir da reorganização de informações na Tabela 6, passou-se a analisar a estrutura 

curricular do RCNEI que relaciona objetivos gerais (volume 1) e específicos (volumes 2 e 3), 

conteúdos e orientações  didáticas numa perspectiva de operacionalização do ensino. 

 

Detalhamento da estrutura do RCNEI 
Os tópicos a seguir compõem a estrutura do RCNEI e são listados abaixo na seqüência 

como forma de dar ao leitor uma visão geral dessa estrutura. 

Organização por idade 
Organização em Âmbitos e eixos 

Formação Pessoal e Social  
Conhecimento de Mundo 

Organização por componentes curriculares:  
1. Objetivos:  

1.1- Objetivos gerais: 
1.2- Objetivos específicos: 

2. Conteúdos: 
2.1- Organização de conteúdos por blocos: 
2.2- Seleção de conteúdos: 
2.3- Integração dos conteúdos:  

3. Orientações Didáticas: 
3.1. Orientações didáticas específicas: 
3.2- Orientações Gerais: 

3.2.1- Organização do tempo: 
3.2.2- Organização do espaço e dos materiais:  
3.2.3 – Observação, registro e avaliação formativa 

 

Organização por idade 

 

O RCNEI, em atendimento às determinações legais, adota a mesma divisão por faixa 

etária11 contemplada na LDB.  

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos 

de idade; 

                                            
11 Ao longo do trabalho serão utilizados exemplos que  serão sempre relativos à faixa etária de 4 a 6 anos, etapa 
que constitui o interesse central deste trabalho. 
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II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. 

(Brasil, 1996). 

O documento afirma que, com esta organização, buscou apontar possíveis 

regularidades relacionadas aos aspectos físicos, emocionais, cognitivos e sociais das crianças 

que abrangem a faixa etária de 0 a 612 anos 

 

Organização em Âmbitos e Eixos 

 

De acordo com o RCNEI, tendo em vista as particularidades e formas de 

aprendizagens específicas compreendidas na faixa etária de 0 a 6 anos, tornou-se necessário 

criar categorias curriculares para organizar o conteúdo a ser desenvolvido nas instituições de 

EI. Esta categorização foi estabelecida no intuito de contemplar as aprendizagens 

consideradas essenciais, por meio das diversas linguagens e dos diversos espaços para 

construção de conhecimento. 

Os âmbitos são considerados como campos de ação que dão visibilidade aos eixos de 

trabalho para que o professor possa organizar sua prática educativa estando consciente de que 

a construção de conhecimentos ocorre de forma integrada e que há uma interrelação entre os 

âmbitos. São eles: Formação Pessoal e Social e Conhecimento de Mundo. 

 

Formação Pessoal e Social:  

 

Contemplado no volume 2 refere-se às experiências que favorecem o processo de  

construção da identidade  e autonomia das crianças. 

Está organizado de forma a explicitar as complexas questões que 

envolvem o desenvolvimento de capacidades de natureza global e 

afetiva das crianças, seus sistemas simbólicos de interação com os 

outros e com o meio, assim como a relação consigo mesmo. (Brasil 

1998, vol . 1,  p.46) 

                                            
12 Considerar faixa etária de 0 a 5 anos conforme consta na referencia 2 
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Conforme afirma o documento, o trabalho a ser desenvolvido neste âmbito pretende 

oferecer condições para que as crianças aprendam a conviver com os outros e consigo com 

respeito e confiança. 

 

Conhecimento de Mundo: 

 

Contemplado no volume 3, refere-se à construção de diferentes linguagens pelas 

crianças, bem como as relações estabelecidas com os objetos de conhecimento. De acordo 

com o documento, este âmbito apresenta uma ênfase na cultura, entendida por ele como um 

conjunto de códigos e produções simbólicas e sociais, construídas pela humanidade ao longo 

da história. Ainda de acordo com o documento, dominar as diferentes linguagens favorece a 

expressão e comunicação de sentimentos facilitando a mediação com a cultura e os 

conhecimentos constituídos. Além disso, incide sobre aspectos do desenvolvimento e 

aprendizagem englobando instrumentos essenciais para as crianças continuarem a aprender ao 

longo da vida.  

Os eixos de trabalho, já mencionadas na Tabela 10, foram escolhidos, de acordo com o 

RCNEI, em virtude de serem considerados uma parcela significativa da produção cultural 

humana capaz de aumentar as possibilidades de inserção da criança na sociedade. Estão 

organizados em torno de uma estrutura comum, na qual estão explicitadas: introdução; ideias 

e práticas correntes relacionadas ao eixo; a criança relacionada ao eixo e os componentes 

curriculares que são elaborados em cada eixo de acordo com a faixa etária.  

 

Organização por componentes curriculares:  

 

1. Objetivos:  

 

Os objetivos são definidos em termos de capacidade, pois de acordo com o RCNEI 

A definição dos objetivos em termos de capacidades – e não de 

comportamentos [sic] - visa ampliar a possibilidade de concretização 

das intenções educativas, uma vez que as capacidades se expressam 

por meio de diversos comportamentos e as aprendizagens que 
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convergem para ela podem ser de naturezas diversas. (Brasil, 1998, 

vol. 1, p. 47) 

Os objetivos da EI, apresentados no RCNEI, estabelecem que a prática nesta etapa de 

ensino deva ser organizada de forma que as crianças possam desenvolver capacidades de 

ordem: 

• Física – associadas13 às potencialidades corporais, autoconhecimento, expressão de 

emoções. 

• Afetiva – associadas à construção da autoestima, ao convívio social e à compreensão de 

si mesmo e do outro.  

• Estética - associadas à produção artística e apreciação de diferentes culturas.  

• Ética – associada à construção de valores. 

• De relacionamento interpessoal – associada a condições de convívio social como 

diferenças de temperamento, de intenções, de hábitos e costumes, de cultura, entre outros. 

• De inserção social – associada à possibilidade de perceber-se integrante de um grupo, 

uma comunidade e uma sociedade.  

 

1.1- Objetivos gerais: 

Os objetivos gerais da EI apresentados constam no volume 1 do RCNEI  e são os 

seguintes:  

- Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez 

mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção 

de suas limitações; 

 - Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos 

de cuidado com a própria saúde e bem estar; 

                                            
13 Note-se que, além de recusa em exprimir os objetivos em termos de comportamento, o termo “capacidade” 
não se traduz também em comportamento, já que ela está sempre sendo “associada” a algo que se supõe ser uma 
expressão da potencialidade, Aumenta-se, assim, para o professor, a distância entre o objetivo e o produto final 
que ele deve observar como conseqüência da sua ação pedagógica. 
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- Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 

fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e interação social; 

- Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, 

aprendendo aos poucos a articular interesses e pontos de vista com os 

demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda 

e colaboração; 

- Observar e explorar o ambiente com atitude e curiosidade, 

percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que 

contribuam para sua formação; 

- Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades; 

- Utilizar diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e 

escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, 

de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas idéias, 

sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de 

construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua 

capacidade expressiva; 

- Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes 

de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a 

diversidade (Brasil, 1998, vol. 1, pag. 63). 

Estes objetivos gerais norteiam os objetivos específicos que são apresentados nos 

diferentes eixos de trabalho. 
 

1.2- Objetivos específicos: 
 

Os objetivos específicos constam nos volumes 2 e 3 e sua elaboração é realizada  com 

base na introdução e nas ideias e práticas correntes relacionadas aos respectivos eixos de 
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trabalho. O RCNEI estabelece que, para as crianças de 0 a 3 anos, as instituições devem se 

organizar a fim de, por meio de práticas educativas, garantir oportunidades de 

desenvolvimento das capacidades previstas.  Para as crianças de 4 a 6 anos, estabelece que as 

capacidades previstas na fase anterior sejam aprofundadas e ampliadas, devendo a instituição 

garantir oportunidades de desenvolvimento de novas capacidades também definidas em cada 

eixo, conforme o exemplo que segue.   

 
 

2. Conteúdos: 
 

Segundo consta no RCNEI, para que os objetivos sejam atingidos é preciso selecionar 

conteúdos que auxiliem o desenvolvimento das capacidades por eles propostas. 

Os conteúdos são concebidos 

(...) por um lado, como a concretização dos propósitos da instituição 

e, por outro, como um meio para que as crianças desenvolvam suas 

capacidades e exercitem sua maneira própria de pensar, sentir e ser, 

- reconhecer e valorizar os números, as operações
numéricas, as contagens orais e as noções
espaciais como ferramentas necessárias no seu
cotidiano; 
-comunicar idéias matemáticas, hipóteses,
processos utilizados e resultados encontrados em
situações- problema relativas a  quantidade,
espaço físico e medida, utilizando a linguagem
oral e a linguagem matemática; 
- ter confiança em suas próprias estratégias e na
sua capacidade para lidar com situações
matemáticas novas, utilizando seus conhecimentos
prévios.

 
Objetivos do eixo - 

Matemática 

- estabelecer aproximações e algumas
noções matemáticas presentes no seu
cotidiano, como contagem, relações
espaciais etc. 

Crianças de 0 a 3 anos 
Proporcionar oportunidades para que as 
crianças desenvolvam capacidades de 

Crianças de 4 a 6 anos 
Aprofundar e ampliar o trabalho da faixa etária 
de 0 a 3 anos, garantindo ainda a oportunidade 

para que sejam capazes de:  
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ampliando suas hipóteses acerca do mundo ao qual pertencem e 

constituindo-se em um instrumento para compreender a realidade. 

(Brasil, 1998, p.49) 

 Eles devem ser explicitados de forma abrangente (conforme já mencionado na tabela 

6) visando instrumentalizar o planejamento do professor e contemplando as categorias de 

conteúdos que são: 

• Conceituais – referem-se ao conhecimento de conceitos, fatos e princípios, cuja 

aprendizagem ocorre por meio de um processo de idas e vindas, avanços e retrocessos, no 

qual as crianças constroem ideias que vão sendo ampliadas, modificadas, aproximando-se 

gradativamente de conceitualizações mais precisas. Consta como exemplo, o conceito que 

a criança tem do que seja um cachorro. A princípio, ela pode designar de “au-au” todo 

animal que ver, até que ela tenha acesso a uma nova informação como o fato de gatos 

serem diferentes de cachorros. 

• Procedimentais - referem-se ao saber fazer. Neste caso, a aprendizagem está relacionada à 

construção de instrumentos e estabelecimento de caminhos, pelas crianças, que 

possibilitam a realização de suas ações, ou seja, está relacionada a um percurso de tomada 

de decisões, apropriando-se de “ferramentas da cultura humana necessárias para a 

sobrevivência. Conforme diz o documento,  

No que se refere à educação infantil, saber manipular os objetos de 

uso cotidiano que existem à sua volta, por exemplo, é um 

procedimento [sic] fundamental que responde às necessidades 

imediatas para a inserção no universo mais próximo. É o caso de 

vestir-se ou amarrar os sapatos, que constituem-se em ações 

procedimentais importantes no processo de conquista da 

independência. (Brasil, 1998, p. 51) (Grifo acrescentado) 

• Atitudinais – referem-se a valores, normas e atitudes e, conforme afirma o documento, 

Conceber valores, normas e atitudes como conteúdos implica torná-

los explícitos e compreendê-los como passíveis de serem aprendidos e 

planejados. (...) A aprendizagem de conteúdos deste tipo implica uma 

prática coerente, onde os valores, as atitudes e as normas que se 
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pretende trabalhar estejam presentes desde as relações entre as 

pessoas até a seleção de conteúdos, passando pela própria forma de 

organização da instituição. (Brasil,1998, p. 51) 

De acordo com o RCNEI, ainda que exista a intenção de se trabalhar com as atitudes e 

valores, a instituição não será capaz de ensinar na totalidade tudo o que há para ensinar, sendo 

assim, parte do que as crianças aprendem não é ensinado sistematicamente, mas é aprendido 

de forma incidental. 

 

2.1- Organização de conteúdos por blocos: 

 

O RCNEI considera que as categorias de conteúdo anteriormente mencionadas não 

aparecem de forma discriminada nos eixos de trabalho, tendo em vista a realização de um 

trabalho integrado, nada impede que um conteúdo possa ser contemplado em mais de um 

eixo. 

Os conteúdos são organizados por blocos, visando contemplar as dimensões essenciais 

de cada eixo e situar os conteúdos dentro de um contexto organizador que explicita suas 

especificidades, conforme exemplo a seguir:    

     
         

2.2- Seleção de conteúdos: 

 

Os conteúdos elencados no RCNEI tem o intuito de oferecer ao professor um conjunto 

de informações que o auxilie no desenvolvimento das capacidades elencadas nos objetivos 

gerais. O documento afirma que o professor pode priorizar determinados conteúdos, indo e 

voltando a eles de forma que sejam aprofundados cada vez mais e deve considerar também as 
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possibilidades que os conteúdos oferecem para o avanço da aprendizagem e ampliação de 

conhecimentos.  

 

2.3- Integração dos conteúdos:  

 

 O documento afirma que os conteúdos devem ser trabalhados de forma integrada e 

relacionada entre si, o que – espera-se - permite uma análise da realidade em diferentes 

aspectos, sem fragmentá-la.  

O RCNEI afirma que é importante ressaltar que não há aprendizagem sem conteúdos. 

 

3. Orientações Didáticas: 
 

3.1- Orientações didáticas específicas: 

 

O RCNEI afirma que a concepção de aprendizagem adotada determina o enfoque 

didático; no entanto, nem sempre esta relação é imediata. Por outro lado, afirma a 

complexidade da prática educativa, o que faz com que apareçam inúmeras questões que 

ultrapassam os limites do planejamento. Sendo assim, este documento traz em sua estrutura, 

orientações didáticas situadas entre as intenções educativas e a prática, apresentando 

conceitos, atividades e recursos a serem utilizados. Estas orientações são apresentadas ao final 

de cada bloco de conteúdos, no intuito de explicitar indicações e sugestões que servem como 

subsídios para reflexão e prática do professor em relação ao “como fazer” a intervenção de 

atividades diretas alinhadas à concepção de criança e educação. 

 

3.2- Orientações Gerais: 

 

Ao final de cada eixo aparecem as orientações gerais para o professor, onde são 

explicitadas as condições relativas a:  

 

3.2.1- Organização do tempo: 

 

Refere-se a uma organização estrutural do tempo de trabalho educativo, envolvendo 

cuidados, brincadeiras e situações de aprendizagens orientadas. De acordo com o RCNEI,  
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A apresentação de novos conteúdos às crianças requer sempre as 

mais diferentes estruturas didáticas (...). Estas estruturas didáticas 

contêm múltiplas estratégias que são organizadas em função das 

intenções educativas expressas no projeto educativo, constituindo-se 

em um instrumento para o planejamento do professor. (Brasil, 1998 p. 

55) 

Estas estruturas didáticas podem ser agrupadas em três modalidades de organização do 

tempo definidas como: 

a) atividades permanentes – relacionadas às necessidades básicas de cuidados, aprendizagem 

e prazer e cujos conteúdos necessitam de uma constância, tais como: cuidados com o 

corpo, roda de história, roda de conversa, atividades diversificadas,  brincadeiras  etc.  

b) sequência de atividades – relacionadas ao planejamento de atividades com o objetivo de 

promover aprendizagem específica e definida, com graus diferentes de complexidade. 

c) projeto de trabalho – relacionadas a conjuntos de atividades que trabalham com 

conhecimentos específicos construídos a partir de um dos eixos de trabalho. Devem ser 

organizados a partir de uma problemática que se pretende resolver, ou um produto final 

que se deseja obter.  Para realizar um projeto, o primeiro passo é fazer uma avaliação 

prévia do conhecimento dos alunos sobre o assunto a ser trabalhado. A característica 

principal é o produto final, a solução do problema compartilhado com as crianças; 

 

3.2.2- Organização do espaço e dos materiais:  

 

Refere-se aos espaços utilizados para a realização das atividades com as crianças e 

instrumentos necessários para a prática educativa. O documento afirma que para cada 

atividade deve-se planejar a organização do espaço que pode ser interno ou externo e dos 

materiais específicos a serem utilizados, pois considera esta organização uma forma de 

potencializar a aprendizagem das crianças, “A aprendizagem transcende o espaço da sala, 

toma conta da área externa e de outros espaços da instituição e fora dela (p. 58)”.  
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  3.2.3 – Observação, registro e avaliação formativa:  

 

De acordo com o RCNEI, a observação, o registro e a avaliação são essenciais para 

apoiar a prática do professor. A observação e o registro possibilitam ao professor registrar o 

processo de aprendizagem das crianças, revelando suas particularidades e auxiliando-o na 

elaboração do planejamento. A avaliação, particularmente, é entendida como “um conjunto de 

ações que auxiliam o professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e 

ajustar sua prática às necessidades colocadas pelas crianças” (p. 59). O RCNEI afirma que ela 

deve ser sistemática e contínua, visto que possibilita definir critérios para planejar atividades e 

tem como função acompanhar, orientar e redirecionar o processo de ensino. 

No que diz respeito às crianças, o RCNEI se refere à avaliação como forma de 

permitir que elas acompanhem suas conquistas e dificuldades ao longo do processo de 

aprendizagem, por meio de retorno dos resultados de suas atividades, principalmente com 

relação às conquistas, o que pode aumentar o potencial das crianças e fortalecer a autoestima .  

 

Síntese do detalhamento do RCNEI: 
 

Neste ponto do trabalho, cabe realizar uma síntese do RCNEI como forma de 

demonstrar, tratando-se de um documento oficial utilizado pelo profissional de educação 

infantil, como guia de consulta e orientações para o planejamento, desenvolvimento e 

avaliação de práticas educativas, os pontos principais aqui abordados conforme se verá a 

seguir.     

• Os objetivos são elaborados a partir de idéias e práticas apresentadas no início de cada 

eixo, que informam que a aprendizagem acontece dentro de um contexto e mediante um 

longo processo de socialização, ao longo do qual as crianças ampliam e aprofundam o 

conhecimento. Tal processo leva o aluno a aprender sozinho, com o “tempo”, o que 

deveria ser ensinado efetivamente. Como exemplo desses objetivos, é possível destacar: 

familiarizar-se aos poucos com a escrita; interessar-se e demonstrar curiosidade pelo 

mundo social e natural, formulando perguntas, imaginando soluções para compreendê-lo 

etc.  

• O processo de aprendizagem se inicia a partir de experiências vivenciadas pelas crianças, 

que forneçam conteúdos associados a práticas reais, de acordo com o documento. Se não 

houver conteúdo, não há aprendizagem;  
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• As orientações didáticas, que encerram cada bloco de conteúdos, apresentam conceitos 

relacionados aos conteúdos, possibilidades de atividades a serem desenvolvidas e, em 

alguns momentos, indicam recursos ou materiais a serem utilizados para a execução das 

atividades; no entanto, não esclarecem o que se espera que o aluno realize, nem a que 

aprendizagem serve as atividades.  

• As orientações gerais apresentam recomendações sobre procedimentos de trabalho, 

recursos a serem utilizados e atividades que podem contribuir para a aprendizagem. 

Ressalta, em todos os eixos que a avaliação deva ser sistemática e contínua, considerando 

os processos vivenciados pelas crianças como resultados das ações intencionais do 

professor; no entanto, afirma que a aprendizagem ocorre em função dos conteúdos 

trabalhados de acordo com as intenções do professor.  

 

O ensino e aprendizagem para a Análise do Comportamento. 
 

Kubo e Botome (2001) afirmam que ensinar é um processo comportamental que se 

define pelos efeitos que produz, ou seja, pela aprendizagem do aluno e não pelas intenções do 

professor ou por suas descrições do que acontece em sala de aula. No processo de 

aprendizagem, é fundamental o papel ativo do aluno, pois é por meio de sua ação que ele será 

consequenciado. Nesta mesma perspectiva, Zanotto (2000) defende que ensinar é arranjar 

contingências de reforço não apenas para que o aluno aprenda, mas para que ele continue se 

comportando quando não mais estiver sob contingências do ensino formal. 

Zanotto, Moroz e Gioia (2008), assim como Kubo e Botome (2001), defendem que, 

quando se trata de ensino formal ou processo de escolarização, não se pode considerar o 

ensino separado da aprendizagem: os dois estão entrelaçados e são interdependentes, visto que 

toda pessoa que se propõe a ensinar deve comprometer-se com a tarefa de levar o outro a 

aprender de forma eficiente. Sob este ponto de vista, o planejamento é fundamental: o ensino 

precisa ser planejado a partir das especificações do que se espera  que o aluno esteja apto a 

realizar por ter aprendido, ou seja, de quais comportamentos o aluno deve emitir ao final do 

processo (ou de cada etapa do processo). 

Pesquisas recentes como a de Bodoni (2008), Fonseca (2008) e Almeida (2009) 

demonstram que professores tem encontrado dificuldade para desempenhar as funções 

pedagógicas de identificar, analisar e avaliar o comportamento de seus alunos; bem como 

planejar o ensino, o que compromete o processo eficaz de ensino e aprendizagem.  
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É necessário reconhecer que a EI constitui um dos primeiros momentos de ensino 

formal e, deste ponto de vista, o planejamento deve ser entendido como um dos primeiros 

passos do processo ensino-aprendizagem, tendo como foco principal o aluno, aquele a quem o 

professor deseja ensinar. O professor precisa conhecer seus alunos e para isto deve mantê-los 

permanentemente em atividade, a fim de identificar o que eles já sabem o que são capazes de 

fazer, suas dificuldades e facilidades, considerando-as na elaboração do planejamento, a fim 

de que todos tenham  oportunidades  de aprender.  (Zanotto, 2000; Zanotto, Moroz e Gioia, 

2008). 

É pelo planejamento que o professor organiza suas ações, a sequência do ensino, 

replaneja e cria condições para auto-avaliação da parte do aluno, traçando caminhos para 

alcançar os objetivos propostos.  
 

Programação de contingências: 
 

A educação tem como finalidade a aprendizagem do aluno; contudo, observa-se que as 

escolas não têm atingido os objetivos propostos, pois não provocam nos alunos as 

transformações necessárias através dos procedimentos adotados no ensino regular (Pereira, 

Marinotti e Luna, 2004).  

Skinner, há mais de 30 anos, fez um alerta para algumas razões que explicam os 

baixos índices de aprendizagem nas escolas, entre elas relata: 

Não faz muito sentido construir mais escolas, formar mais professores 

e planejar melhor os materiais didáticos, se os estudantes não 

estudarem. O vadio e o gazeteiro constituem os problemas mais 

notórios, mas são o medíocre, o descuidado e o inatento- o aluno que 

só faz o suficiente para passar – os que explicam por que nossas 

escolas de todos os níveis funcionam abaixo da sua capacidade. 

(1968/1972, p.137) 

Segundo o autor, muitas seriam as explicações para justificar o desejo de alguns 

alunos em aprender e, entre elas, é possível mencionar: vantagens financeiras de uma pessoa 

instruída, o mero saber como libertador de dúvidas e de insegurança, e o prestígio, entre 

outras; mas, nada disso ajuda a melhorar, modificar ou alterar o ensino, pois todas estas 
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vantagens só acontecem no fim da educação e, por esta razão, não são reforçadoras para os 

alunos no inicio dos estudos.  

Skinner, já em 1968, entendia que a escola precisava mudar suas estratégias de ensino, 

iniciando por rever o conceito do que é ensinar, que ele define como “o arranjo de 

contingências sob as quais os alunos aprendem” (1968/1972, p.62). Estas contingências 

devem ser arranjadas pelo professor de forma que facilitem e acelerem a mudança no 

comportamento do aluno, o que, de outro modo, poderia ocorrer lentamente ou mesmo não 

ocorrer. Portanto, é função do professor programar/planejar o processo de ensino e 

aprendizagem, de forma que permita conseqüências reforçadoras positivas para o ambiente 

escolar, pois, segundo o próprio autor, a aprendizagem “ocorre quando o comportamento 

devidamente instruído ou não, foi reforçado” (p.202). 

Cabe, neste momento, ressaltar que na programação de contingências que define o 

processo ensino-aprendizagem, é preciso fugir do controle aversivo caracterizado pelo uso de 

reforçamento negativo e punição, considerada por Skinner como uma das causas do fracasso 

escolar. Com o emprego de tais contingências, o professor não ensina, mas, transfere para o 

aluno a responsabilidade de aprender sob pena de conseqüências aversivas. Zanotto (2000) 

alerta para o fato de que, embora os procedimentos tenham se modificado e atenuado, seu uso 

persiste ainda hoje.  

Identificado, nos primórdios da educação, pelo uso do castigo 

corporal, o controle aversivo ganha, ao longo das reformas 

educacionais, características mais sutis, embora não menos graves 

quanto aos efeitos que gera... As intenções pouco amistosas, as 

críticas constantes, mesmo que de intensidade pouco severas, os 

pequenos castigos, as ameaças e cobranças e o recurso a notas e a 

outros temidos mecanismos de avaliação, são práticas disseminadas 

nas salas de aula, que se instalam e se mantêm na medida em que são 

reforçadas por seu efeito imediato nítido: a redução na frequência do 

comportamento indesejado do aluno (p. 44/45). 

Essas situações ocasionam efeitos emocionais diminuindo a motivação e auto-estima 

do aluno e efeitos colaterais de fuga e esquiva, que tem como características a estereotipia e a 

rigidez; os alunos tornam-se apáticos, desatentos, não respondem quando questionados, não 

participam das atividades, acomodam-se às situações sem reclamar. Skinner (1968/1972), já 
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afirmava que estas contingências aversivas “não são um modelo a ser copiado, mas um padrão 

a ser superado” (p.97). 

Faz parte da programação de contingências o domínio, por parte do professor, de uma 

metodologia que o prepare para enfrentar os possíveis problemas relativos ao ensinar. 

Segundo Skinner, muitos problemas escolares hoje são decorrentes da negligência ao método.  

Os esforços mais amplamente difundidos para melhorar a educação 

revelam uma extraordinária negligência ao método. Não analisam a 

aprendizagem e o ensino e quase não fazem esforço algum para 

melhorar o ensino como tal. (Skinner (1968/1972 p. 89). 

Faz parte da programação de contingências, a seleção de materiais didáticos 

adequados, a escolha das atividades, reforçamentos planejados para que o comportamento 

aprendido do aluno se mantenha. No entanto, de acordo com Zanotto (2000), as contingências 

só podem ser arranjadas quando se tem clareza das mudanças comportamentais que se 

pretende obter. 

 

Definição/estabelecimento de objetivos comportamentais:  

 

De acordo com a literatura selecionada para esta pesquisa, para que o ensino seja 

eficiente é necessário, em primeiro lugar, ter clareza na formulação e definição do que se 

pretende o que se denomina de objetivos educacionais/de ensino.  

Mager (1983) apresenta três principais razões para formulação precisa dos objetivos: 

1-constituem uma base sólida para a seleção ou o planejamento de métodos, materiais ou 

conteúdos de aprendizagem; 

2- está diretamente relacionado com os resultados do sucesso da aprendizagem;  

3- fornecem aos estudantes uma forma de organizar os próprios esforços para alcançá-los.  

Segundo o autor, “um objetivo é uma afirmação que descreve um resultado da 

aprendizagem, de preferência, a um procedimento ou processo educacional” (p.7). 

Para a AC, a formulação de claros objetivos de ensino constitui um dos principais 

elementos para o processo de ensino. Segundo afirmam Popham e Baker (1978), um objetivo 

de ensino designa uma resposta comportamental futura que o professor planeja promover no 

repertório do aluno.  
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 Os objetivos devem descrever um comportamento observável do aluno ou um produto 

observável do comportamento dele, de forma que auxilie o professor na seleção de atividades 

apropriadas à aprendizagem.  

Zanotto (2000) reenfatiza a proposição de Mager (1983) ao afirmar que os objetivos 

devem conter, em sua formulação, a descrição clara do que se quer ensinar,  

É a descrição nítida do comportamento que se quer ensinar que 

possibilita ao professor planejar procedimentos de ensino eficazes. 

Decidir o que fazer na sala de aula, escolher material adequado, 

propor atividades pertinentes, acompanhar e orientar o trabalho dos 

alunos e avaliá-los são tarefas que o professor realiza mais fácil e 

adequadamente quando tem claro o que quer ensinar ( Zanotto, 2000, 

p. 63/64). 

 

Alem disso, é possível ainda diminuir a tendência em atribuir ao aluno a culpa pelo 

fracasso escolar por considerar que é o professor quem detem as condições para a realização 

do processo de ensino.  

Skinner (1968/1972) e Popham e Baker (1978) consideram a definição dos objetivos 

em termos comportamentais como possibilidade para concretização do ensino, pois, desta 

forma, o professor pode identificar as mudanças ocorridas em seus alunos, avaliar o que já 

aprenderam e o que falta para ser aprendido. Caso os alunos não sejam bem sucedidos na 

emissão dos comportamentos desejados, o professor pode rever sua prática e modificar as 

atividades de ensino; se for bem sucedido, o professor deve expandir ou mesmo incrementar 

os objetivos.  

Reafirmando a posição de Skinner, Zanotto (2000) e Kubo e Botomé (2001) declaram 

que são as ações do professor que deverão gerar alterações nos comportamentos dos alunos e, 

se isto acontecer, pode-se afirmar que houve aprendizagem, sendo a recíproca verdadeira, 

ficando assim o comportamento de ambos sob controle das contingências que se estabelecem 

nessas inter-relações.  
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Avaliação do repertório inicial: 

 

Antes de ensinar, é preciso conhecer o que o aluno já sabe e se preparar para ensinar o 

que ela ainda não sabe.  

Avaliar o repertório inicial dos alunos permite ao professor conhecer o nível de 

comportamento de cada um, antes que ocorra o ensino. Dessa forma, é possível atribuir as 

possíveis mudanças do comportamento dos alunos, diretamente aos efeitos de seu ensino. 

Mais importante do que isto, é o fato de permitir adequar conteúdo e atividades a este 

repertório e progredir segundo o repertório dos alunos. 

Para Bodoni (2008), a avaliação do repertório inicial refere-se a uma seqüência de 

ações correspondentes ao comportamento dos alunos em relação a determinados conteúdos e 

/ou habilidades que fornecem dados para o desencadeamento de diferentes atividades e 

procedimentos de ensino. 

Para Popham (1978), uma grande vantagem da avaliação inicial é poder estabelecer o 

que o estudante não é capaz de realizar antes do ensino com respeito aos objetivos visados e 

prescrever como deve ser capaz de comportar-se após o ensino. Desta forma, é possível 

atribuir as mudanças de comportamento (ou o insucesso nessa empreitada) aos esforços de 

ensino do professor. 

Considerando-se que uma dificuldade frequente no ensino é o fato de o estudante não 

haver dominado requisitos prévios que o professor presumiu que ele tivesse aprendido, a 

avaliação prévia tem importância decisiva porque ajuda a identificar o que o grupo/classe não 

sabe o professor determinará se os estudantes possuem habilidades necessárias para terem 

uma probabilidade de êxito no seu programa de ensino.  

 

Conteúdos a serem programados: 

 

  Ao se referir ao conteúdo a ser ensinado Skinner (1968/1972) relata que  

Grande parte do ensino atual não decorre de uma política explicita. 

As escolas muitas vezes oferecem instrução em matérias que podem 

ser ensinadas pelos professores disponíveis. E eles tendem a ensinar o 

que pode ser ensinado com os métodos disponíveis nas condições 

disponíveis com os livros e material didático disponíveis. (...) Quando 
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os métodos mudam como no caso da educação progressiva, 

modificações substanciais são introduzidas no que é ensinado. Um 

professor continua a ensinar as coisas que pode ensinar 

eficientemente e tende a descartar outros; consequentemente 

modifica-se o conteúdo dos cursos. (...) O que é ensinado tende 

simplesmente muitas vezes a ser o que pode ser medido por testes e 

exames. O comportamento que não pode ser facilmente submetido a 

medidas é negligenciado, porque não impressiona as agências de 

inspeção ou outros que julga a instituição. (p.224). 

Para o autor, o domínio do conteúdo de ensino é imprescindível para que o professor 

possa oferecer condições aos alunos para se apropriarem de novos conhecimentos; portanto, o 

conteúdo deve ser planejado. Zanotto (2000) destaca que a tarefa de planejar as contingências 

instrucionais, com base nas necessidades dos alunos, e sob as quais os alunos aprendem, não é 

facilitada pelas condições de trabalho (grande número de alunos, falta de recursos materiais 

etc), fornecidos aos professores, que se vêem muitas vezes preocupados com as exigências 

burocráticas, as expectativas de avaliação e formação, o cumprimento do currículo e demais 

tarefas impostas por instancias superiores, e acabam não assumindo o controle de suas 

próprias ações, ficando à mercê do que deve ser ensinado, como se estivessem apenas 

cumprindo um ritual imposto por seus superiores, sem saber o quê, para quê e o porquê estão 

ensinando.  

Cabe, nesse momento, dar relevância ao conteúdo do planejamento que deverá ser o 

tema que permeará as ações do professor. As atividades e procedimentos propostos também 

devem estar relacionados aos conteúdos de ensino e sua indicação deve ocorrer conforme a 

necessidade dos alunos ou documento de referência elaborado por profissionais especialistas 

na área específica do conhecimento (Skinner, 1968/1972; Zanotto, 2000). 

 

Atividades de ensino; 

 

As atividades de ensino devem ser planejadas com o objetivo de promover uma 

aprendizagem específica e, portanto, elas devem estar relacionadas aos objetivos e conteúdos 

de ensino, aumentando, assim, as oportunidades de êxito no desempenho dos alunos. (Popham 

e Baker, 1978) 
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Infelizmente, muitos professores não compreendem a importância de planejar 

atividades relacionando-as aos objetivos propostos e acabam avaliando os alunos naquilo que 

não foram ensinados, aplicando atividades que podem ser consideradas irrelevantes para o 

comportamento que se pretende ensinar. 

De acordo com Popham e Baker (1978), é comum o professor, após definir os 

objetivos de ensino, encontrar dificuldades para selecionar atividades que promovam a 

consecução dos seus objetivos. Segundo os autores, o professor deve escolher atividades que 

sejam relevantes no sentido de ajudar o aluno a perceber o propósito que fundamenta aquilo 

que ele está estudando. Uma das formas de selecionar atividades adequadas para a 

aprendizagem é utilizar-se do princípio da prática apropriada, o qual estabelece que os alunos 

devam ter oportunidade de praticar o comportamento indicado nos objetivos definidos pelo 

professor. Por exemplo, se o professor define como objetivo arremessar uma bola de 

basquete, a melhor maneira de fazer com que o aluno se torne hábil nesta atividade é dar-lhe 

pratica no desempenho desta habilidade. 

 A atividade apropriada pode ser de duas formas: equivalente- refere-se à prática de 

um comportamento o mais próximo possível daquele previsto no objetivo - e análoga – 

refere-se à prática de um comportamento semelhante, porém não idêntico ao previsto no 

objetivo. Por exemplo: Objetivo: O aluno deverá recitar de memória, todo o alfabeto. 

Atividade de prática equivalente: são apresentadas tarefas em que o aluno vai tendo de falar 

cada letra do alfabeto que lhe é apresentada, até que tenha dito todas, na sequência; 

Atividade de prática análoga: frente a uma letra do alfabeto, ditada pelo professor, o aluno 

deve fazer um círculo na letra correspondente, dentre um fila de letras.  

 

Feedback imediato e  constante: 

  

O feedback imediato e constante é eficaz para aquisição de um novo comportamento, 

especialmente na fase de instalação, pois, quanto mais rapidamente a conseqüência for 

liberada, maior a probabilidade de a contingência vir a ser funcional e, conseqüentemente, 

maior a eficiência do ensino. (Luna, 2000). 

 Popham e Baker (1978) referem-se ao feedback como “conhecimento dos resultados”  

e afirmam que o mesmo está diretamente ligado ao princípio da prática adequada, aqui já 

mencionado. Para os autores, durante a sequência de ensino, é importante que o aluno possa 

ter conhecimento dos resultados de suas respostas e ser consequenciado, o que pode contribuir 
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para aumentar a motivação do aluno. Segundo os autores, o professor pode se utilizar de 

várias maneiras para proporcionar o conhecimento dos resultados; no entanto, enfatizam que  

ele deve tratar do feedback com apropriada habilidade, devendo ser atencioso no caso de 

respostas incorretas,  a fim de não extinguir o comportamento do aluno  por aplicação de um 

procedimento de punição. 

 

Avaliação sistemática e continua: 

  

A avaliação não se encerra quando se obtem o conhecimento do desempenho do 

aluno; ela deve ser realizada durante a fase de ensino, de forma contínua, de modo que o 

professor possa reverter sempre esse resultado em favor do replanejamento dos procedimentos 

de ensino Popham e Baker (1978).  

Na verdade, o que se concebe é que a avaliação tem dupla função: permitir ao 

professor rever o sucesso/fracasso de seu planejamento, das contingências planejadas e 

executadas, e, ao aluno, servir como parâmetro para uma autoavaliação do seu desempenho e 

das suas dificuldades e sucessos. Em síntese, a avaliação deve ser contínua e permanente.  

A seguir, são listados os tópicos contidos na literatura analítico-comportamental 

relativa à educação e que foram selecionados como particularmente pertinentes à questão do 

planejamento e condução do ensino eficiente: 

 

Programação de contingências: 

Definição/estabelecimento de objetivos comportamentais 

 Avaliação do repertório inicial: 

Conteúdos a serem programados 

Atividades de ensino; 

Feedback imediato e  constante 

Avaliação sistemática e continua: 

 

Análise do RCNEI 
 

 Quando do detalhamento deste documento, foi elaborada uma lista de seu 

conteúdo que, para efeitos da presente análise, é reproduzida a seguir.  

 



50 

 

Organização por idade 
Organização em Âmbitos e eixos 

Formação Pessoal e Social  
Conhecimento de Mundo 

Organização por componentes curriculares:  
1. Objetivos:  

1.1- Objetivos gerais: 
1.2- Objetivos específicos: 

2. Conteúdos: 
2.1- Organização de conteúdos por blocos: 
2.2- Seleção de conteúdos: 
2.3- Integração dos conteúdos:  

3. Orientações Didáticas: 
3.1. Orientações didáticas específicas: 
3.2- Orientações Gerais: 

3.2.1- Organização do tempo: 
3.2.2- Organização do espaço e dos materiais:  
    3.2.3 – Observação, registro e avaliação formativa  

 

A organização que o documento oferece, com base na idade dos educandos, segue a 

determinação da LDB, cuja análise não está em pauta. Deste ponto de vista, considera-se 

ocioso discutir o item neste contexto. 

Os âmbitos e eixos constituem apenas uma opção curricular, ou seja, uma forma de 

organização dos campos de ação pedagógica que dão visibilidade ao que deve ser trabalhado 

com as crianças. Não se encontraram razões que tornem essa opção de alguma forma 

criticável. Em outras palavras, não se considera que ela comprometa de alguma forma o 

ensino na EI. 

 Assim, os elementos-chave da presente análise são constituídos pelo item seguinte – 

Organização por componentes curriculares e suas subdivisões. Por esta razão, antes de se 

proceder a uma análise dos planos, serão destacados elementos orientadores destes planos, 

contidos no RCNEI. 

1. Objetivos 

2. Conteúdos  

3. Orientações didáticas  

 

1. Objetivos:  

De acordo com o RCNEI, os objetivos “explicitam intenções educativas e estabelecem 

capacidades que as crianças poderão desenvolver como consequências das ações intencionais 

do professor.” (Brasil, 1998, vol. 1, p.47) 
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Os objetivos gerais da EI, já transcritos anteriormente, de acordo com o que consta na 

apresentação do documento, foram definidos a partir de concepções de criança, de educação, 

da instituição e do profissional da EI. Conforme as concepções apresentadas, a criança é 

considerada um ser único em suas individualidades e diferenças porque pensa o mundo de um 

jeito próprio, constrói conhecimento a partir das interações que estabelece com outras pessoas 

e com o meio em que vive, utilizando as mais diversas linguagens.  

As crianças possuem uma natureza singular, que as caracteriza como 

seres que sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio (...) as 

crianças constroem o conhecimento a partir das interações que 

estabelecem com as outras pessoas e com o meio (Brasil, 1998, vol. 1, 

p. 21). 

Os objetivos específicos são norteados pelos objetivos gerais. Eles são definidos em 

cada eixo de trabalho e, segundo o RCNEI, em termos de capacidade e não de 

comportamentos, visando 

(...) ampliar a possibilidade de concretização das intenções 

educativas, uma vez que as capacidades de expressam por meio de 

diversos comportamentos e as aprendizagens que convergem para ela 

podem ser de naturezas diversas (Brasil, 1998, vol 1, p. 47). 

 O RCNEI afirma que a criança já nasce com capacidades e é por meio da interação 

com outras pessoas que ela sente-se mais segura para se expressar, podendo aprender nos 

momentos de trocas sociais com outras crianças e adultos.  

A criança é um ser social que nasce com capacidades afetivas, 

emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar próxima às pessoas e é 

capaz de interagir e aprender com elas de forma que possa 

compreender e influenciar seu ambiente. (Brasil, 1998, vol. 2, p. 21).   

O RCNEI refere-se às capacidades como uma habilidade que deve ser desenvolvida 

para que a criança alcance algo já previsto pelo professor, o que pode ser verificado nos 

objetivos específicos de cada eixo, como por exemplo, no eixo de matemática:  
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Para esta fase, o objetivo é aprofundar e ampliar o trabalho para a 

faixa etária de zero a três, garantindo, ainda, oportunidades para que 

sejam capazes de: 

• reconhecer e valorizar os números, as operações numéricas, as 

contagens orais e as noções espaciais como ferramentas necessárias 

no seu cotidiano; 

• comunicar idéias matemáticas, hipóteses, processos utilizados e 

resultados encontrados em situações-problema relativas a 

quantidades, espaço físico e medida, utilizando a linguagem oral e a 

linguagem matemática; 

• ter confiança em suas próprias estratégias e na sua capacidade 

para lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus 

conhecimentos prévios. (Brasil, 1998,vol.3, p. 215). 

 

O RCNEI refere-se ao comportamento como conduta, ou conjunto de reações da 

criança em face do meio social. Isto pode ser constatado, por exemplo, no trecho em que o 

documento se refere ao ingresso das crianças na instituição de EI  

Algumas crianças podem apresentar comportamentos diferentes 

daqueles que normalmente revelam em seu ambiente familiar, como 

alterações de apetite; retorno às fases anteriores do desenvolvimento 

(voltar a urinar ou evacuar na roupa, por exemplo). Podem, também, 

adoecer; isolar-se dos demais e criar dependência de um brinquedo, 

da chupeta ou de um paninho. (Brasil, 1998, vol. 1, p.80). 

De acordo com o RCNEI, para que a aprendizagem ocorra de maneira eficaz, o 

professor de EI precisa considerar na organização de seu trabalho os seguintes itens:  

• a interação com crianças da mesma idade e de idades diferentes 

em situações diversas como fator de promoção da aprendizagem 

e do desenvolvimento e da capacidade de relacionar-se; 
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• os conhecimentos prévios de qualquer natureza, que as crianças 

já possuem sobre o assunto, já que elas aprendem por meio de 

uma construção interna ao relacionar suas idéias com as novas 

informações de que dispõem e com as interações que estabelece; 

• a individualidade e a diversidade; 

• o grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que 

devam ser significativas e apresentadas de maneira integrada 

para as crianças e o mais próximas possíveis das práticas 

sociais reais; 

• a resolução de problemas como forma de aprendizagem (Brasil, 

1998,vol.1, p.30). 

 

Os objetivos são descritos de forma genérica, o que não evidencia que 

comportamentos seriam necessários para a concretização dos objetivos. O que se pode afirmar 

é que as instituições de EI e os professores devem se organizar para que as crianças tenham 

oportunidades de desenvolver capacidades estabelecidas socialmente como adequadas à faixa 

etária. 

 

2. Conteúdos 

 

De acordo com o RCNEI, “(...) dos objetivos específicos decorrem os conteúdos que 

possibilitam concretizar as intenções educativas” (Brasil, 1998, vol 1, p.43). Os conteúdos 

para a EI estão organizados nos eixos de trabalho, apresentados no referido documento, 

conteúdos estes que, no dizer do documento, abrangem diversos espaços de elaboração de 

conhecimentos e diferentes linguagens que propiciam aprendizagens consideradas essenciais. 

O documento explicita que as diferentes aprendizagens 

(...) acontecem por meio de sucessivas reorganizações do 

conhecimento, e este processo é protagonizado pelas crianças quando 

podem vivenciar experiências que lhes forneçam conteúdos 

apresentados de forma não simplificada e associados a práticas 

sociais reais. É importante marcar que não há aprendizagem sem 

conteúdos (Brasil, 1998, vol. 1 p. 48). 
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Ainda segundo o documento, muitas aprendizagens acontecem por meio de contato 

direto ou indireto com situações e atividades que ocorrem no convívio social; porém, existem 

aquelas que dependem de situações educacionais específicas para que ocorram, razão pela 

qual se torna necessário o planejamento, que envolve a seleção de conteúdos específicos para 

essas aprendizagens.  

Diante deste contexto, os conteúdos, conforme já mencionado, são concebidos  

(...) por um lado, como a concretização dos propósitos da instituição 

e, por outro, como um meio para que as crianças desenvolvam suas 

capacidades e exercitem sua maneira própria de pensar, sentir e ser, 

ampliando suas hipóteses acerca do mundo ao qual pertencem e 

constituindo-se em um instrumento para a compreensão da realidade 

(Brasil, 1998, vol. 1 p. 49). 

 

  Esses conteúdos, de acordo com o que orienta o RCNEI e, conforme já 

mencionado, devem ser abrangentes, podendo ser classificados nas seguintes categorias: 

conceitual - envolvido na abordagem de conceitos, fatos e princípios; procedimental – que 

está relacionado ao “saber fazer”, ou seja, à possibilidade de a criança construir instrumentos 

e estabelecer caminhos para as suas ações; e, atitudinal – que está relacionado ao “saber ser”, 

ou seja, aos valores, normas e atitudes.  

Os conteúdos da EI relacionados no RCNEI estão organizados por blocos. Conforme 

afirma o documento, essa organização  

(...) visa a contemplar as dimensões essenciais de cada eixo e situar 

os diferentes conteúdos dentro de um contexto organizador que 

explicita suas especificidades por um lado e aponta para a sua 

“origem” por outro. (...) Cabe ao professor organizar seu 

planejamento de forma a aproveitar as possibilidades que cada 

conteúdo oferece, não restringindo o trabalho a um único eixo, em 

fragmentando o conhecimento (Brasil, 1998, vol 1, p. 53). 

Ao elencar os conteúdos, o RCNEI objetivou “auxiliar no desenvolvimento das 

capacidades relacionadas nos objetivos gerais” (Brasil, 1998, p.53). Estes objetivos gerais, 
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conforme já mencionado, são considerados norteadores dos objetivos específicos. Segundo 

afirma o documento, o professor é o responsável por selecionar os conteúdos e adequá-los de 

acordo com a necessidade de cada grupo de trabalho, podendo priorizar ou não, alguns, em 

função do desenvolvimento de determinada capacidade. 

Diante deste contexto, pode-se considerar que a seleção de conteúdos na EI é feita de 

forma a propiciar o desenvolvimento de capacidades. 

 

3. Orientações didáticas 

 

De acordo com o RCNEI “O tratamento didático que busca garantir a coerência entre 

objetivos e conteúdos se explicita por meio das orientações didáticas.” (Brasil, 1998, vol 1,p. 

43). Estas orientações são sugestões e indicações que servem para subsidiar a reflexão e a 

prática do professor. “Situam-se no espaço entre as intenções educativas e a prática “(Brasil, 

1998, vol 1, p.54). 

Ao final de cada bloco de conteúdos são apresentadas orientações didáticas que, 

segundo o RCNEI, explicitam algumas indicações sobre o enfoque didático e apoiam o 

trabalho do professor. Como exemplos, observem-se algumas orientações didáticas que são 

apresentadas no eixo “Movimento”, após o bloco de conteúdos “Equilíbrio e Coordenação”:  

É importante possibilitar diferentes movimentos que aparecem em 

atividades como lutar, dançar, subir e descer de árvores ou 

obstáculos, jogar bola, rodar bambolê etc. Essas experiências devem 

ser oferecidas sempre, com o cuidado de evitar enquadrar as crianças 

em modelos de comportamento estereotipados, associados ao gênero 

masculino e feminino, como, por exemplo, não deixar que as meninas 

joguem futebol ou que os meninos rodem bambolê. (...) A brincadeira 

de pular corda, tão popular no Brasil, propõe às crianças uma 

pesquisa corporal intensa, tanto em relação às diferentes qualidades 

de movimento que sugere (rápidos ou lentos; pesados ou leves) como 

também em relação à percepção espaço-temporal, já que, para 

“entrar” na corda, as crianças devem sentir o ritmo de suas batidas 

no chão para perceber o momento certo. etc Os primeiros jogos de 

regras são valiosos para o desenvolvimento de capacidades corporais 
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de equilíbrio e coordenação, mas trazem também a oportunidade, 

para as crianças, das primeiras situações  competitivas, em que suas 

habilidades poderão ser valorizadas de acordo com os objetivos do 

jogo. (...) (Brasil, 1998, vol.3, p.37). 

Nota-se que as Orientações didáticas apresentam jogos e brincadeiras como atividades 

didáticas; no entanto, o RCNEI recomenda que o professor tenha consciência de que não se 

trata apenas de um jogo ou uma brincadeira, mas que existe intencionalidade educativa na 

realização destas ações.  

Além das orientações didáticas, específicas para cada bloco de conteúdos, o RCNEI 

apresenta, ao final de cada eixo de trabalho, orientações gerais para o professor. “Nas 

orientações didáticas gerais, explicitam-se condições relativas a: princípios gerais do eixo; 

organização do tempo, do espaço e dos materiais; observação, registro e avaliação.” (Brasil, 

1998, vol. 1 p. 54). 

No que se refere à explicitação de condições relativas aos princípios gerais do eixo, o 

RCNEI apresenta informações que podem contribuir para a compreensão do conteúdo 

abordado, como, por exemplo:  

Os conteúdos da aprendizagem em artes poderão ser organizados de 

modo a permitir que, por um lado, a criança utilize aquilo que já 

conhece e tem familiaridade, e, por outro lado, que possa estabelecer 

novas relações, alargando seu saber sobre os assuntos abordados 

(Brasil, 1998, vol. 3, p. 107) [eixo: artes visuais] 

Ampliar o conhecimento das crianças em relação a fatos e 

acontecimentos da realidade social e sobre elementos e fenômenos 

naturais requer do professor trabalhar com suas próprias idéias, 

conhecimentos e representações sociais acerca dos assuntos em 

pauta. É preciso, também, que os professores reflitam e discutam 

sobre seus preconceitos, evitando transmiti-los nas relações com as 

crianças. (Brasil, 1998, vol. 3, p.195). [eixo: natureza e sociedade] 

Às noções matemáticas abordadas na educação infantil correspondem 

uma variedade de brincadeiras e jogos, principalmente aqueles 
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classificados como de construção e de regras. Vários tipos de 

brincadeiras e jogos que possam interessar à criança pequena 

constituem-se rico contexto em que idéias matemáticas podem ser 

evidenciadas pelo adulto por meio de perguntas, observações e 

formulação de propostas. São exemplos disso cantigas, brincadeiras 

como a dança das cadeiras, quebra-cabeças, labirintos, dominós, 

dados de diferentes tipos, jogos de encaixe, jogos de cartas 

etc.(Brasil, 1998, vol. 3, p 235). [eixo: matemática] 

Quanto à organização do tempo, o RCNEI afirma que “a rotina representa uma 

estrutura sobre qual será organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho educativo 

com as crianças.” (Brasil, 1998, vol. 1, p 54), envolvendo os cuidados, as brincadeiras e as 

situações de aprendizagem. 

Essa rotina, conforme explicita o documento, deve ser organizada em função das 

“intenções educativas” do professor, constituindo-se em um dos instrumentos para o 

planejamento. Pode ser agrupada em três modalidades de organização do tempo, conforme já 

mencionadas anteriormente, definidas como: 

1- Atividades permanentes – segundo o RCNEI, são situações didáticas que acontecem de 

forma sistemática e com regularidade diária ou semanal na rotina das crianças, como por 

exemplo:  

(...) as atividades que buscam valorizar a linguagem musical e que 

destacam sua autonomia e seu valor expressivo cultural (jogos de 

improvisação, interpretação e composição) podem ser realizadas 

duas ou três vezes por semana (...) (vol. 3, p. 68). 

 contar história costuma ser uma atividade diária nas instituições de 

EI. (vol. 3 p.153);  

 

2- Sequência de atividades – conforme explicitado no RCNEI refere-se a uma série de 

atividades planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma aprendizagem 

específica como, por exemplo:  
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 (...) pensar nas sequências de atividades implica planejar 

experiências que se organizam em etapas diferenciadas e com graus 

de dificuldades diversos. Para que as crianças aprendam a comer 

sozinhas, por exemplo, os professores podem planejar situações que 

ampliem gradativamente suas capacidades de segurar os talheres, 

colocar a comida na boca etc. (vol. 2 p. 54) 

(...) se o objetivo é fazer com que as crianças avancem em relação à 

representação da figura humana por meio do desenho, pode-se 

planejar várias etapas de trabalho para ajudá-las a reelaborar e 

enriquecer seus conhecimentos prévios sobre esse assunto, como 

observação de pessoas, de desenhos ou pinturas de artistas e de 

fotografias; atividades de representação a partir destas observações; 

atividades de representação a partir de interferências previamente 

planejadas pelo educador etc (vol. 1, p. 56) (ênfase acrescentada) 

 

3- Projetos de trabalho – de acordo com o RCNEI,  

 São conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos 

específicos construídos a partir de um dos eixos de trabalho que se 

organizam ao redor de um problema para resolver ou um produto 

final que se quer obter.  (vol 1, p. 57) 

 O documento afirma que a organização das atividades em projetos, possibilita a 

divisão de tarefas e responsabilidades como, por exemplo:  

(...) um projeto sobre o modo de ser, viver e trabalhar das pessoas de 

épocas passadas. Para isso, pode-se propor entrevistas com os pais e 

avós, pesquisas sobre as brincadeiras que as crianças faziam, sobre a 

alimentação etc. (v. 3 p. 201) 

Ao se referir à organização do espaço e à seleção de materiais, o RCNEI explicita 

serem estes fundamentais para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem, 
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considerando que os mais diversos espaços e materiais podem enriquecer e potencializar a 

aprendizagem, como por exemplo:  

 (...) as atividades de música requerem um espaço amplo, uma vez que 

estão intrinsecamente ligadas ao movimento. Para a atividade de 

construção de instrumentos, no entanto, será interessante contar com 

um espaço com mesas e cadeiras onde as crianças possam sentar-se e 

trabalhar com calma. (Brasil., 1998, v. 3, p. 72) 

A organização da sala, a quantidade e a qualidade dos materiais 

presentes e sua disposição no espaço são determinantes para o fazer 

artístico. (Brasil, 1998.v. 3, p. 110) 

 A observação, o registro e avaliação também aparecem nas orientações 

didáticas, e, de acordo com o RCNEI, a observação e o registro se constituem nos principais 

instrumentos de que o professor dispõe para apoiar sua prática, podendo a observação ser 

registrada por meio da escrita, gravação em áudio e vídeo, fotografias produções das crianças 

  

A observação das formas de expressão das crianças, de suas 

capacidades de concentração e envolvimento nas atividades, de 

satisfação com sua própria produção e com suas pequenas conquistas 

é um instrumento de acompanhamento do trabalho que poderá ajudar 

na avaliação e no replanejamento da ação educativa. (vol. 2 p. 65).  

A avaliação é considerada como um elemento indissociável do processo educativo, 

pois permite evidenciar as dificuldades e os avanços do professor e do aluno durante o 

processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ao professor definir critérios para planejar 

atividades e criar situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças.  

No que se refere às crianças, a avaliação deve permitir que elas 

acompanhem suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades 

ao longo de seu processo de aprendizagem (...) avaliação deve se dar 

de forma sistemática e contínua, tendo como objetivo principal a 

melhoria da ação educativa. (vol. 1. p.60). 
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 O documento ainda sugere que se faça um levantamento inicial dos 

conhecimentos prévios dos alunos, suas diferenças individuais e possibilidades de 

aprendizagem para que, com isso, se possa planejar a prática, selecionar conteúdos, materiais, 

propor atividades e definir objetivos com uma melhor adequação didática.   

 

Análise dos Planos de Ensino 
 

Embora não haja identificação explícita do referencial que presidiu à elaboração dos 

planos de ensino aqui analisados e do RCNEI, pode ser assumido como certo que a equipe 

responsável por eles não se baseou nos preceitos da análise do comportamento, nem mesmo 

em uma literatura compatível com ela. Portanto, não faria qualquer sentido analisá-los com o 

intuito de avaliar em que medida esses documentos mantem compatibilidade com aquilo que é 

preconizado pelos educadores que adotam uma visão analítico-comportamental do ensino e da 

aprendizagem. O que se pretende é fazer uma leitura desses planos, à luz da literatura 

analítico-comportamental educacional com o objetivo único de extrair dessa análise possíveis 

contribuições para a elaboração de planos de ensino e, por decorrência, para a atuação de 

professores da EI. 

Nas escolas municipais de EI da região estudada, há dois tipos de planos: o plano 

anual feito pelo grupo de professores que trabalha com a mesma faixa etária, e o planejamento 

bimestral, feito pelos professores individualmente. Os planos aqui analisados são os anuais, o 

que implica terem sido feitos ou pelo conjunto de professores ou por um professor que assume 

a responsabilidade do grupo. 

Assim sendo, o que está sob análise aqui é o texto do planejamento, não a atividade de 

ensino executada em sala de aula. Isso implica, também, que não pode ser assumido que a 

ausência de elementos importantes ou conceitos definidos de modo inadequado correspondam 

necessariamente ao que ocorre na realidade da sala de aula, nem que isso valha para todos os 

professores. 

Ainda assim, é preciso lembrar que o planejamento tem a função de orientar os 

professores em sua ação educativa rotineira. E é essa função de orientação dos planos que se 

analisa aqui. 

A estrutura dos planos coletados está organizada por tópicos listados na seção 

“Antecedentes da formulação do problema”. No intuito de realizar uma análise dos mesmos a 

partir da literatura analítico-comportamental, a pesquisadora percebeu a necessidade de re-
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organizá-los. A decisão tomada neste momento foi realizar um agrupamento dos tópicos que 

permitisse uma equiparação mais direta com aqueles extraídos da literatura em AC. Seis 

agrupamentos foram, então, identificados: definição de objetivos, conteúdos, avaliação do 

repertório inicial, recursos, atividades e avaliação.   

De acordo com o que foi analisado preliminarmente na seção “Antecedentes da 

formulação do problema”, alguns tópicos constantes dos planos, embora denominados  de 

forma diferente, apresentam, na sua explicitação, a mesma temática, o que gera repetição de  

agrupamentos na coluna à esquerda da Tabela 11. Partindo dessa constatação, procurou-se 

alinhar, nessa tabela, os tópicos e os agrupamentos. 

 

Tabela 11 – Demonstração do alinhamento dos tópicos da estrutura dos planos de 

ensino relacionados ao agrupamento  

 

Agrupamentos Tópicos da estrutura dos planos de 
ensino 

Recursos Recursos 
Avaliação  Avaliação 
Definição de objetivos  Objetivos 
Conteúdo Conteúdo 
Atividades de ensino Ações 

Definição de Objetivos Objetivos gerais 
Metas 

Avaliação do repertório inicial  Características da faixa etária 
Conteúdos  Noções 

Atividades de ensino Procedimentos  
Estratégias 

Nenhuma Referencias 
 

A coluna localizada à direita apresenta os tópicos da estrutura dos planos, alinhados 

com o agrupamento identificado e apresentado na coluna à esquerda. O tópico “referências” 

não foi relacionado a nenhum agrupamento, tendo em vista tratar-se de indicação da literatura 

consultada para elaboração (apenas) do Plano de Ensino 6 (P6). 

Visando uma melhor visualização do esquema de trabalho a ser desenvolvido, 

diferentes tópicos relacionados ao mesmo agrupamento, foram alinhados dentro destes. Deve 

ser notado que, na tabela e nas análises subseqüentes, os agrupamentos estão identificados 

com letras maiúsculas e os tópicos dos planos por números, resultando em um código 

“agrupamento-tópico”. Assim, por exemplo: o código C6 refere-se ao agrupamento Conteúdo 
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e ao Tópico Noções. Por essa razão, na última coluna, foram alocados códigos com os quais 

se fará referência. O resultado está ilustrado na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Ilustração da junção “agrupamento – tópico” e dos códigos resultantes 

Agrupamento  Tópicos dos planos de ensino 
relacionados à estrutura 

Código 

 
A - Definição de objetivos  

1. Objetivos 
2. Objetivos gerais  
3. Metas 

A1 
A2 
A3 

B- Avaliação do repertório inicial 4. Características da faixa etária B4 

C - Conteúdo 5. Conteúdo 
6. Noções 

C5 
C6 

 
D - Atividades de ensino 

7. Ações 
8. Procedimentos 
9. Estratégias 

D7 
D8 
D9 

E - Recursos 10. Recursos E10 
F - Avaliação 11. Avaliação  F11 

 

Considerando a quantidade de códigos resultantes da junção “agrupamento-tópico”, a 

pesquisadora considerou ser mais eficiente iniciar a análise a partir do plano que contempla o 

maior número de códigos.  

Para melhor visualização e compreensão da análise, a pesquisadora elaborou a Tabela 

13 que ilustra a organização quantitativa de códigos mencionados nos planos e estabelece a 

ordem em que serão analisados. Considerando que, a princípio, o plano que contém o maior 

número de códigos deveria ser o mais completo, a análise será iniciada com o Plano de Ensino 

3 (P3)  e caminhará até a do Plano 9 (P9), conforme organização apresentada na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Organização dos planos segundo os códigos que puderam ser compostos a 

partir de seu conteúdo 

Planos de 
ensino 

Códigos que aparecem nos 
planos 

Quantidade de 
códigos 

P3 A1, B4, C6, D7, E10, F11 06 
P4 A1, B4, C5, D9, E10, F11  06 
P6 A2, A3, B4, D7, E10, F11 06 
P8 A1, C5, D8, E10, F11 05 
P7 A2, A3, D7, E10,  04 
P2 A1, D7, E10, F11 04 
P1 A2 01 
P5 A1 01 
P9 C5 01 
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Cabe ressaltar que cada plano, supostamente elaborado pelo professor da respectiva 

fase, deve ser o guia desse professor para a condução do ensino.  

Nas análises subseqüentes, para facilitar o trabalho do leitor, foi reproduzido o 

conteúdo da Tabela 12, para cada plano, e ressaltadas as alterações discutidas e as implicações 

delas. Para isso, os agrupamentos, tópicos e, consequentemente os códigos, que não constam 

no plano analisado aparecem tachados na tabela. 

 

Análise do Plano de Ensino 3 (P3)  

Tabela 12c – componentes identificados no P3 

Agrupamento  Tópicos dos planos de ensino 
relacionados à estrutura 

Código 

 
A - Definição de objetivos  

1. Objetivos 
2. Objetivos gerais  
3. Metas 

A1 
A2 
A3 

B- Avaliação do repertório inicial 4. Características da faixa etária B4 
C - Conteúdo 5. Conteúdo 

6. Noções 
C5 
C6 

 
D - Atividades de ensino 

7. Ações 
8. Procedimentos 
9. Estratégias 

D7 
D8 
D9 

E - Recursos 10. Recursos E10 
F - Avaliação 11. Avaliação  F11 

 

No texto de P3 todos os agrupamentos foram contemplados, gerando os seguintes 

códigos, A1, B4, C6, D7, E10, F11, conforme ilustrado na tabela 13. Os códigos serão 

explicitados a seguir na ordem em que aparecem nos planos. 

 

Código B4 – (avaliação do repertório inicial – característica da faixa etária) - aparece logo de 

início do plano, em um pequeno texto, e refere-se a uma série de características socialmente 

aceitáveis que deveriam ser identificadas em crianças pertencentes a esta faixa etária (entre 4 

e 6 anos), não se referindo a uma avaliação realizada com o grupo específico, como por 

exemplo:  

Nesta fase a criança tem um repertório na fala muito diversificado. 

Usam sentenças maiores e as mensagens são muito claras. (...) 

Procuram novas experiências e conhecimentos (...). A concentração é 

mais longa (...) (características da faixa etária do P3). 
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 Ainda em relação a este código, se faz referência à melhor forma de desenvolver o 

trabalho pedagógico. Por exemplo: “para esta faixa etária a brincadeira e o lúdico são muito 

significativos apesar da dificuldade em aceitar as regras (...)”. (grifo da pesquisadora, diante 

da redundância). 

 

Código A1 – (definição de objetivos - objetivos) - é apresentado em uma frase, que procura 

englobar diversas situações que possibilitam o desenvolvimento de capacidades, mas que são 

descritas como intenções do professor, ou conteúdos a serem trabalhados conforme segue  

Propiciar o conhecimento de sua identidade e a construção da 

autoestima dentro de um grupo em busca da independência, 

autonomia e organização para o trabalho, em vários aspectos e ações 

como na merenda, higiene, na sala e demais dependências da escola, 

cooperando na divisão das atividades de acordo com a proposta, 

responsabilizando-se por seus pertences de uso pessoal e coletivo, 

construindo assim noções de organização e sociabilidade, 

desenvolvendo atitudes de cooperação e colaboração. (objetivos do 

P4). 

Código D7 – (Atividades de ensino – ações) - aparece em forma de itens e se refere às 

atividades a serem desenvolvidas como, por exemplo: “roda de conversa, modelagem e 

desenhos etc”. Apresenta alguns recursos que podem ser utilizados, tais como: “CD, DVD, 

cartazes diversos”.  

 

Código E10 – (recursos- recursos) apresenta uma lista dos materiais que deverão ser 

utilizados para desenvolver as atividades, referindo-se inclusive ao parque que é um espaço 

em que podem ser realizadas diversas atividades. 

 

Código C6 – (conteúdos - noções) apresenta uma listagem com vários itens que se entende 

serem temas que sirvam para permear o trabalho pedagógico a ser desenvolvidos ao longo do 

ano letivo, tais como: ampliação do vocabulário, lateralidade, ritmo, espaço, etc. 

 

Código F11 – (avaliação – avaliação) apresenta a avaliação como uma forma de identificar 

como está acontecendo o processo de ensino e aprendizagem, as alterações ao longo do 
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processo devem ser registradas quer sejam avanços, desempenho ou dificuldades com a 

finalidade de se aprimorar as etapas posteriores. 

Se, de um lado, P3 não omite nenhum agrupamento – fusão de categorias da AC em 

relação ao propugnado no RCNEI – por outro, há lacunas nos tópicos cujas implicações não 

são claras. Por exemplo, a despeito das considerações feitas no RCNEI, é possível pensar que 

no tópico “Objetivos” já estejam contemplados “Objetivos gerais, específicos” e “Metas”. No 

entanto, esse raciocínio não é facilmente estendível para as omissões encontradas nos tópicos 

ações e procedimentos. De fato, não é fácil entender que um plano prescinda de orientações 

ao professor relativas aos procedimentos e estratégias de ensino. Não é claro que a 

explicitação de “Ações” contemple aquilo que se esperaria encontrar em Procedimentos e 

Estratégias. 

 

Análise do Plano de Ensino 4 (P4)  

Tabela 12d – componentes identificados no P4 

Agrupamento  Tópicos dos planos de ensino 
relacionados à estrutura 

Código 

 
A - Definição de objetivos  

1. Objetivos 
2. Objetivos gerais  
3. Metas 

A1 
A2 
A3 

B- Avaliação do repertório inicial 4. Características da faixa etária B4 

C - Conteúdo 5. Conteúdo 
6. Noções 

C5 
C6 

 
D - Atividades de ensino 

7. Ações 
8. Procedimentos 
9. Estratégias 

D7 
D8 
D9 

E - Recursos 10. Recursos E10 
F - Avaliação 11. Avaliação  F11 

 

Todos os agrupamentos foram contemplados no P4, o que não é verdade no que se 

refere aos tópicos. Assim, os códigos resultantes foram em ordem: A1, B4, C5, D9, E10 e 

F11. Entretanto, para efeitos de análise, a ordem a ser obedecida será aquela em aparecem no 

plano. 

 

Código B4 – (Avaliação do repertório inicial – características da faixa etária). A este respeito 

o plano apresenta apenas duas frases que não estão relacionadas e nem mesmo fazem 

referência a características de crianças em qualquer faixa etária. A primeira é a seguinte:  
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Sentir-se parte integrante de um grupo onde [sic] possam perceber a 

si mesmo, as outras crianças e adultos da escola suas atribuições, 

estabelecendo e respeitando conjuntamente as regras, bem como as 

construindo. (características da faixa etária de P4). 

Esta frase é pouco esclarecedora, não apresentando informações que possam contribuir 

para identificar quem são as crianças a quem o trabalho pedagógico se destina.  

A segunda frase apresentada neste código refere-se à intencionalidade educativa do 

professor para com o grupo; no entanto, assim como se verificou em relação à primeira frase, 

não apresenta informações que possam levar o leitor do plano a identificar as características 

das crianças com as quais será desenvolvido o trabalho. 

 

Código A1 – (definição de objetivos – objetivos) Os objetivos são apresentados em forma de 

itens e, conforme orientações do RCNEI explicitam intenções educativas do professor, tais 

como: “estimular a participação de todas as crianças nas conversas e atividades, organização 

com o grupo espaço/escola, salas ambiente (...)”.  
 

Código C5 – (conteúdo – conteúdo) O código atribuído baseou-se nos nomes empregados 

para descrever os tópicos apresentados no plano. Muito embora, o código refira-se a 

conteúdos, o que é apresentado no plano são itens com atividades a serem desenvolvidas pelos 

alunos, como por exemplo: “comparar, perceber semelhanças e diferenças; diferenciar 

números e letras” etc.  

 

Código D9 – (atividades de ensino – estratégias) apresenta atividades a serem desenvolvidas, 

que estão organizadas em forma de listagem, como por exemplo: “rodas de conversa, 

modelagem, recorte e colagem etc”. Apresentam ainda, recursos tais como: “filmes e 

cartazes”. Nesta listagem de atividades, consta a seguinte observação: “trabalhando em salas 

ambiente: sala de tecnologia, sala de expressão, sala de comunicação, sala de raciocínio, 

pátio”; no entanto, não há, em nenhum momento referência quanto à forma de organização 

destas salas, como serão realizadas as atividades nestes espaços, ou qual seriam as atividades 

realizadas nestes espaços. Essa omissão demonstra lacunas importantes nas orientações ao 

professor para o trabalho educativo a ser desenvolvido com as crianças. 
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Código E10 – (recurso – recurso) apresenta uma lista de materiais que poderão ser utilizados 

para realizar atividades, como por exemplo: “giz de cera, lápis de cor, tintas etc”.  

 

Código F11 – (avaliação – avaliação) apresenta a avaliação como um processo contínuo, 

devendo ser realizada por meio de observações e registros diários das dificuldades e 

progressos das crianças, tendo em vista o replanejamento, se necessário. A avaliação 

constante é vista como uma forma de contribuir para a autonomia das crianças.  

Assim como P3, este plano não omite nenhum agrupamento. No entanto, ao explicitar 

cada código resultante da junção “agrupamento – tópico”, o faz de maneira incompleta, 

imprecisa e/ou inadequada, não explicitando com clareza o que o professor pretende ensinar, 

não identificando quem deverá ser ensinado e como devem ser desempenhadas as atividades 

apresentadas, listando atividades e recursos, sem orientações de como acontecerá o ensino e 

como o professor deverá se valer dos recursos para que haja mudança no comportamento dos 

alunos.   

 

Análise do Plano de Ensino 6 (P6)  

Tabela 12f – componentes identificados no P6 

Agrupamento  Tópicos dos planos de ensino 
relacionados à estrutura 

Código 

 
A - Definição de objetivos  

1. Objetivos 
2. Objetivos gerais  
3. Metas 

A1 
A2 
A3 

B- Avaliação do repertório inicial 4. Características da faixa 
etária 

B4 

C - Conteúdo 5. Conteúdo 
6. Noções 

C5 
C6 

 
D - Atividades de ensino 

7. Ações 
8. Procedimentos 
9. Estratégias 

D7 
D8 
D9 

E - Recursos 10. Recursos E10 
F - Avaliação 11. Avaliação  F11 

 

Dos agrupamentos mencionados, foram identificados 5; no entanto, o agrupamento 

“A” aparece duas vezes, uma como código A2 e outra como código A3. Os demais códigos 

resultantes da junção “agrupamento - tópico” foram os seguintes: B4, D7, E10 e F11. Para 

melhor compreensão do leitor, de como se apresenta o plano, esses códigos serão analisados  

na ordem em que aprecem no plano  
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Código B4 – (avaliação do repertório inicial - características da faixa etária) apresenta o 

mesmo texto identificado no P3, o que só vem a confirmar que as informações apresentadas 

não se referem ao grupo com o qual se pretende trabalhar, mas a características socialmente 

aceitáveis de crianças nesta faixa etária de 4 a 6 anos.  
 

Código A2 – (Definição de objetivos – objetivos gerais) apresenta apenas uma frase 

representando a intenção educativa do professor no que diz respeito ao desenvolvimento da 

criança, considerando algumas das capacidades mencionadas no RCNEI (afetivo, cognitivo, 

físico e social). Acrescenta que devem ser consideradas as características da comunidade em 

que a criança esta inserida, e respeitando o repertório inicial da criança, para, a partir de então, 

se ampliar o seu universo cultural, por meio de interações sociais. 
 

Código A3 – (definição de objetivos – metas) está divido em 4 dimensões relacionadas às 

capacidades de desenvolvimento apresentadas no RCNEI. Estas dimensões estão organizadas 

em itens que apresentam em sua maioria, intenções educativas do professor para o 

desenvolvimento de determinadas capacidades, conforme segue: 

a- Dimensão afetivo-emocional: apresenta alguns itens que explicitam as intenções 

educacionais relacionadas ao professor, ao aluno e ao vínculo que se estabelece entre eles 

como, por exemplo: “estabelecer relações com o professor e demais crianças do grupo”. 

b- Dimensão cognitiva: apresenta vários itens que explicitam as intenções educacionais 

relacionadas ao desenvolvimento de capacidades cognitivas, tais como: “desenvolver a 

capacidade de resolver situações problemas com elementos e materiais disponíveis no 

momento”; podem ser identificadas também atividades a serem desenvolvidas pelos 

alunos como, por exemplo: “comparar e estabelecer semelhanças e diferenças”. Nesta 

dimensão é possível verificar ainda, objetivos definidos de forma clara em termos 

comportamentais, como por exemplo: “seriar e ordenar materiais concretos a partir de 

agrupamentos por cor, forma, tamanho, espessura”, estes objetivos possibilitam a 

concretização do ensino. 

c- Dimensão sócio-moral: apresenta alguns itens relacionados a intenções educativas no que 

se refere ao desenvolvimento de capacidades de ordem ética e convívio social que 

permeiam as ações das crianças, como por exemplo: “desenvolver e valorizar ações de 

cooperação e solidariedade; identificar e compreender regras básicas de convívio social”. 
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d- Dimensão físico - motora: apresenta itens  relacionados as intenções educativas no que se 

refere ao desenvolvimento de capacidades físicas, tais como: “movimentar-se e agir no 

espaço experimentando e discriminando as relações de dentro/fora; em cima/embaixo; 

atrás/ na frente; subir/descer; longe/perto”. Nesta dimensão também é possível identificar 

conteúdos a serem trabalhados como, por exemplo, noção de esquema corporal. 

 

Código D7 – (atividades de ensino – ações) apresenta alguns itens que relacionam, de forma 

não descritiva, atividades que podem ser desenvolvidas pelos alunos, tais como: “atividades 

de linguagem: leitura e escrita, atividades de matemática, brincadeiras diversas etc”.  

 

Código E10 – (recurso - recurso) apresenta uma listagem de materiais que podem ser 

utilizados para desenvolver as atividades, tais como: “brinquedos diversificados (bonecas, 

carrinhos, panelinhas); sucata (caixas, garrafas, botões etc.) bola, giz de cera etc”.  

 

Código F11 – (avaliação – avaliação) apresenta a avaliação como sendo um processo 

contínuo que possibilita identificar o desenvolvimento individual da criança, devendo ser 

respeitado o ritmo de cada um. Acrescenta que a família deve participar do processo de 

avaliação a fim de ser conscientizada acerca da responsabilidade que lhe cabe e assim também 

da escola e da comunidade. 

A forma como este plano foi elaborado deixa evidente a necessidade de se conhecer o 

repertório inicial da criança; no entanto, no decorrer do plano nota-se que não foi realizada 

uma avaliação que tivesse permitido conhecer o repertório dos alunos. Foram apresentadas 

características socialmente aceitáveis para crianças na faixa etária de 4 a 6 anos, mas que não 

garantem que as crianças pertencentes ao grupo em questão, realmente possuam essas 

características. 
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Análise do Plano de Ensino 8 (P8)  

Tabela 12h – componentes identificados no P8 

Agrupamento Tópicos dos planos de ensino 
relacionados à estrutura 

Código 

 
A - Definição de objetivos  

1. Objetivos 
2. Objetivos gerais  
3. Metas 

A1 
A2 
A3 

B- Avaliação do repertório inicial 4. Características da faixa etária B4 

C - Conteúdo 5. Conteúdo 
6. Noções 

C5 
C6 

 
D - Atividades de ensino 

7. Ações 
8. Procedimentos 
9. Estratégias 

D7 
D8 
D9 

E - Recursos 10. Recursos E10 
F - Avaliação 11. Avaliação  F11 

 

Considerando a junção “agrupamento – tópico”, foram identificados em P8 cinco 

códigos: A1, C5, D8, E10 e F11.  

Antes de iniciar a análise deste plano é preciso considerar que, diferentemente da 

organização estrutural dos planos já analisados até o presente momento, a deste plano baseou-

se em eixos de trabalho englobados no âmbito “Conhecimento de Mundo”, conforme 

apresentado no RCNEI.   

Para cada eixo de trabalho foram especificados objetivos e conteúdos gerando os 

códigos A1 e C5. Após serem relacionados os objetivos e conteúdos para cada eixo de 

trabalho, foram estabelecidos de forma comum a todos os eixos os seguintes códigos: D8, E10 

e F11 . 

Assim como ocorreu em relação aos planos anteriores, os códigos serão analisados na 

ordem em que aparecem no plano (P8). 

 

Código A1 – (definição de objetivos – objetivos) apresenta uma transcrição na íntegra dos 

objetivos relacionados no RCNEI referente à faixa etária de 4 a 6 anos de acordo com os 

respectivos eixos de trabalho que, em P8, estão relacionados na seguinte ordem: Linguagem 

oral e escrita, Matemática, Movimento, Música, Artes visuais e Natureza e sociedade.  

Considerando que os objetivos reproduzem aquilo que já foi objeto de análise do RCNEI, não 

será necessário retomá-los neste momento.  
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Código C5 – (conteúdos – conteúdos) Apresenta uma transcrição de alguns dos conteúdos 

relacionados no RCNEI. Ressalta-se apenas o fato de que foram selecionados e reproduzidos 

integral ou parcialmente alguns itens em cada bloco de conteúdos e, nos eixos de Matemática 

e Natureza e Sociedade, foi acrescentado um item relativo à faixa etária de 0 a 3 anos, o que 

não torna necessária a análise do código, uma vez que já foi realizada quando da análise do 

RCNEI. 

 

Código D8 – (atividades de ensino – procedimentos) apresenta uma série de itens com 

atividades a serem desenvolvidas, tais como: “listagem de palavras para copiá-las ou 

encontrá-las num texto”; “montagem da figura humana com as partes do corpo isoladas 

(quebra-cabeças)”.  

 

Código E10 – (recursos – recursos) apresenta uma listagem com recursos materiais que 

podem ser utilizados para realização das atividades como, por exemplo: “brinquedos, sucata, 

computador, jogos de encaixe etc”. Nesta listagem estão inclusos os espaços onde pode 

acontecer o ensino, tais como: “sala de aula, parque, pátio externo e interno, brinquedoteca”. 

Acrescenta, ainda, aulas de educação física, teatro e dança.  

 

Código F11 – (avaliação – avaliação) apresenta a avaliação como sendo uma forma de 

verificar, por meio de registro e observação diária, o desempenho do aluno nas atividades e 

verificação de aprendizagem. Neste plano, este código não faz referência ao replanejamento 

ou qualquer alteração no que diz respeito aos resultados do processo ensino e aprendizagem. 

Considerando que este plano apresenta uma reprodução do RCNEI no que diz respeito 

aos conteúdos, é possível afirmar que não há clareza na definição de objetivos, visto que são 

expressos em termos de capacidades - e não de comportamentos - o que impede a 

identificação de possíveis mudanças que ocorrem no comportamento do aluno durante o 

processo de aprendizagem. Há que se considerar ainda, a confusão terminológica no  que se 

refere aos recursos, pois, apresenta espaços e aulas. A leitura deste plano não permite 

conhecer sobre quem deverá ser ensinado e como acontecerá o ensino.  
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Análise do Plano de Ensino 7 (P7)  

Tabela 12g – componentes identificados no P7 

Agrupamento  Tópicos dos planos de ensino 
relacionados à estrutura 

Código 

 
A - Definição de objetivos  

1. Objetivos 
2. Objetivos gerais  
3. Metas 

A1 
A2 
A3 

B- Avaliação do repertório inicial 4. Características da faixa etária B4 

C - Conteúdo 5. Conteúdo 
6. Noções 

C5 
C6 

 
D - Atividades de ensino 

7. Ações 
8. Procedimentos 
9. Estratégias 

D7 
D8 
D9 

E - Recursos 10. Recursos E10 
F - Avaliação 11. Avaliação  F11 

 

Ao iniciar a análise de P7, foi possível identificar 3 agrupamentos dos 6 estabelecidos. 

Entretanto, o agrupamento “A” aparece duas vezes, sendo uma com o código A2 e outra com 

o código A3. Na seqüência, aparecem os códigos D7 e E10. Os códigos serão analisados a 

seguir de acordo com a ordem em que aparecem no plano. 

 

Código A2 – (definição de objetivos – objetivos gerais) apresentado em uma frase que refere 

ao professor como o responsável pela organização das ações e situações que possibilitarão o 

desenvolvimento das crianças como, por exemplo: “Propiciar o conhecimento de sua 

identidade e a construção da autoestima dentro de um grupo (...) Incentivar a formação de 

indivíduos críticos, criativos(...)” 

 

Código A3 – (definição de objetivos – metas) apresentado em forma de itens em que o papel 

do professor é evidenciado como o responsável pelas ações, reiterando o que consta nos 

objetivos gerais e utilizando termos imprecisos/inadequados como propiciar, proporcionar, 

possibilitar, promover, planejar. Ao professor é deixada a responsabilidade pelo 

desenvolvimento das capacidades infantis, tais como: “promover e incentivar atividades que 

auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora global, expressão corporal, bem como 

movimentação ampla e limites do próprio corpo”.  

 

Código D7 – (atividades de ensino – ações) apresenta algumas atividades a serem 

desenvolvidas pelos alunos, tais como: “desenhos livres e dirigidos, recorte e colagem etc”. 



73 

 

Relaciona locais onde podem ser desenvolvidas atividades, como: parques abertos e fechados, 

laboratório de informática; e ainda apresenta recursos a serem utilizados como: brinquedos 

diversos, jogos etc.   

 

Código E10 – (recursos - recurso) apresenta uma listagem com os recursos materiais que 

podem ser utilizados para o desenvolvimento de atividades, tais como: “giz de cera, cola, 

tesoura, etc”. 

 Como se pode observar, não há indicação de quem é a criança/aluno que deverá ser 

ensinado, faltam esclarecimentos para descrever o que se pretende ensinar e a forma como 

acontecerá o ensino.     

 

Análise do Plano de Ensino 2 (P2)  

Tabela 12b – componentes identificados no P2 

Agrupamento  Tópicos dos planos de ensino 
relacionados à estrutura 

Código 

 
A - Definição de objetivos  

1. Objetivos 
2. Objetivos gerais  
3. Metas 

A1 
A2 
A3 

B- Avaliação do repertório inicial 4. Características da faixa etária B4 

C - Conteúdo 5. Conteúdo 
6. Noções 

C5 
C6 

 
D - Atividades de ensino 

7. Ações 
8. Procedimentos 
9. Estratégias 

D7 
D8 
D9 

E - Recursos 10. Recursos E10 
F - Avaliação 11. Avaliação  F11 

 

A junção “agrupamento – tópico” produzida em P2 deu origem aos seguintes códigos: 

A3, D7, E10 e F11 que serão explicitados a seguir na ordem em que aparecem no plano. 

 

Código A3 – As metas descritas dentro do agrupamento “definição de objetivos” são 

apresentadas em forma de itens. Explicitam intenções educativas do professor, conforme 

determina o RCNEI. Por exemplo: “explorar a música enquanto jogo ou a partir de um 

referencial simbólico”. Além disso, aparecem, também, a) atividades a serem desenvolvidas, 

tais como: “ordenar materiais concretos, separando-os por forma, tamanho espessura, cor, 

função”; e b) conteúdos a serem trabalhados como, por exemplo: “aprofundar (sic) a noção de 
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esquema corporal; construir noções de lateralidade utilizando-se das diferentes relações entre 

elas.”  

 

Código D7 – (atividades de ensino – ações) apresenta uma listagem de algumas atividades a 

serem desenvolvidas, tais como recorte e colagem, pintura com guache etc, todas elas 

previstas no RCNEI.  

 

Código E10 – (recursos – recursos) apresenta uma série de materiais que deverão ser 

utilizados para a realização das atividades, conforme já previsto no RCNEI.  

 

Código F11 (avaliação-avaliação) apresenta a avaliação como diagnóstica e continua, 

devendo ocorrer por meio de observação e registros durante todo o período letivo; porém, não 

faz referência ao replanejamento. 

Desta forma, este plano não apresenta definição clara do que se pretende ensinar, não 

há evidencias de uma avaliação prévia para identificar quem será ensinado, o que ensinar e 

como deverá acontecer o ensino.  

 

Análise do Plano de Ensino 1 (P1)  

Tabela 12a – componentes identificados no P1 

Agrupamento  Tópicos dos planos de ensino 
relacionados à estrutura 

Código 

 
A - Definição de objetivos  

1. Objetivos 
2. Objetivos gerais  
3. Metas 

A1 
A2 
A3 

B- Avaliação do repertório inicial 4. Características da faixa etária B4 

C - Conteúdo 5. Conteúdo 
6. Noções 

C5 
C6 

 
D - Atividades de ensino 

7. Ações 
8. Procedimentos 
9. Estratégias 

D7 
D8 
D9 

E - Recursos 10. Recursos E10 
F - Avaliação 11. Avaliação  F11 

No texto de P1, a junção “agrupamento - tópico” gerou apenas o código “A2”, que é 

apresentado no plano em forma de itens.  A indicação de alguns itens como, por exemplo: 

“aprofundar o sentimento de pertinência do grupo; aprofundar a noção de esquema corporal, 

perceber as mudanças e transformações do meio etc”, não referencia ações que possam ser 

aceitas como evidências de que houve o ensino. 
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No decorrer da lista de itens foram identificados outros termos, ora apontando as 

intenções do professor - por exemplo: “trabalhar a música; discutir sobre o que construir, 

fazer e criar; explorar as medidas de tempo etc,” o que não esclarece o que ele pretende com 

este trabalho - ora apontando o comportamento a ser desempenhado pelo aluno como, por 

exemplo: “pintar respeitando o limite do desenho, discriminar cores primárias e secundária 

etc” .  

A forma como este plano foi elaborado não demonstra clareza no que se refere ao que 

o professor pretende ensinar, não apresenta informações sobre quem vai ser ensinado e, ainda, 

não contém indicações precisas de como acontecerá o ensino. 

 

Análise do Plano de Ensino 5 (P5)  

Tabela 12e – componentes identificados no P5 

Agrupamento  Tópicos dos planos de ensino 
relacionados à estrutura 

Código 

 
A - Definição de objetivos  

1. Objetivos 
2. Objetivos gerais  
3. Metas 

A1 
A2 
A3 

B- Avaliação do repertório inicial 4. Características da faixa etária B4 

C - Conteúdo 5. Conteúdo 
6. Noções 

C5 
C6 

 
D - Atividades de ensino 

7. Ações 
8. Procedimentos 
9. Estratégias 

D7 
D8 
D9 

E - Recursos 10. Recursos E10 
F - Avaliação 11. Avaliação  F11 

 

 

Este plano apresenta apenas um código A1 – que se inicia com a seguinte frase:  

“Reconhecer-se parte integrante do grupo escolar e propiciar aos 

alunos os diferentes situações de aprendizagem visando o pleno 

desenvolvimento nos aspectos psicológicos, afetivos, cognitivos” 

(Objetivos P4).  

 Logo em seguida, lista uma série de itens relacionados à intenção educativa do 

professor como, por exemplo: “Desenvolver suas potencialidades corporais e 

autoconhecimento”; atividades a serem realizadas tais como: “identificação de formas 

geométricas simples”; materiais que poderão ser utilizadas para desenvolver atividades, como 
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por exemplo: “tintas e utilização de fantoches”; e, ainda, temáticas como, por exemplo: 

convivência social. Tudo isto reflete a dificuldade em determinar com clareza o que e quais 

são os objetivos do ensino, bem como os componentes essenciais na elaboração de um plano. 

 

Análise do Plano de Ensino 9 (P9)  

Tabela 12i – componentes identificados no P9 

Agrupamento  Tópicos dos planos de ensino 
relacionados à estrutura 

Código 

 
A - Definição de objetivos  

1. Objetivos 
2. Objetivos gerais  
3. Metas 

A1 
A2 
A3 

B- Avaliação do repertório inicial 4. Características da faixa etária B4 

C - Conteúdo 5. Conteúdo 
6. Noções 

C5 
C6 

 
D - Atividades de ensino 

7. Ações 
8. Procedimentos 
9. Estratégias 

D7 
D8 
D9 

E - Recursos 10. Recursos E10 
F - Avaliação 11. Avaliação  F11 

 

Dentre todos os códigos, P9 apresenta apenas C5 que será analisado a seguir. 

Código C5 – (conteúdos – conteúdos) apresenta uma tabela dividida em seis colunas onde 

constam os eixos de trabalho que integram o âmbito “Conhecimento de Mundo”. A seguir, 

foram selecionados e transcritos alguns itens, ou partes destes, do tópico conteúdos referente à 

faixa etária de 4 a 6 anos,  de cada eixo de trabalho conforme apresentados no RCNEI. 

Apenas os conteúdos referentes aos eixos de “Matemática” de “Natureza e Sociedade”, foram 

em P9 organizados por blocos, sendo em Matemática: a primeira etapa não identificada e as 

demais como grandezas e medidas e espaço e medida14.  No eixo Natureza e Sociedade 

constam os seguintes blocos de conteúdos, sendo que o primeiro não foi identificado,15 e os 

demais como: os lugares e suas paisagens, objetos e processos de transformação e os seres 

vivos.   

                                            
14 Cabe aqui ressaltar que no RCNEI, os conteúdos do eixo de matemática estão organizados em 3 blocos: 
Números e sistema de numeração, grandezas e medidas e espaço e forma. Acredita-se que em P9 houve falha na 
digitação do último eixo constado com espaço e medida.  
15 Os conteúdos referentes ao bloco não identificado estão relacionados no documento, RCNEI, no primeiro 
bloco de conteúdos denominado: organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar. O documento 
apresenta ainda  neste eixo o bloco de conteúdos  “os fenômenos da natureza”  que não foi mencionado no P9. 
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Não há, em P9, nenhuma consideração além do que foi transcrito. Levando-se em 

conta que os conteúdos do RCNEI já foram analisados, não serão neste momento objeto de 

análise. 
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DISCUSSÃO 
 

 

O exame da literatura analítico-comportamental evidenciou elementos fundamentais 

para o planejamento do ensino. Por exemplo, os objetivos devem ser definidos de forma clara 

e precisa, pois, comunicam qual o propósito da aprendizagem; a avaliação do repertório dos 

alunos possibilita ao professor conhecer o aluno a quem deverá ensinar, quais suas 

necessidades, interesses e dificuldades; os conteúdos permeiam a atividade do professor; as 

atividades possibilitam ao aluno a oportunidade de praticar o comportamento previsto no 

objetivo e a avaliação tem a função de permitir ao professor verificar o sucesso ou o fracasso 

do seu planejamento. 

Com a análise dos planos de ensino, verificou-se que, em todos eles, os objetivos eram 

explicitados, principalmente, por meio de intenções16 educativas estabelecendo capacidades 

(de ordem física, cognitiva, afetiva, de relação interpessoal e de inserção social) a serem 

desenvolvidas pelos alunos, garantindo assim o atendimento as orientações do RCNEI. É bem 

verdade que se este documento, utilizado como guia de orientações, possui imprecisões 

quanto à definição de objetivos, conforme apresentado na análise, não se poderia esperar que 

os planos elaborados contivessem definições melhores. 

A definição clara dos objetivos em termos comportamentais é imprescindível para que 

o professor possa planejar quais as situações de ensino serão mais eficientes para cada faixa 

etária. 

Muito embora possa parecer apreciável aos olhos da comunidade pedagógica os 

termos “aprofundar”, “desenvolver”, “familiarizar”, “apropriar-se”, “perceber” etc; estes, 

quando utilizados para definir os objetivos, são vagos/imprecisos, não esclarecem o que se 

espera que o aluno seja capaz de realizar ao término do ensino, o que torna difícil ou até 

mesmo impossível a constatação da aprendizagem. O que pode verificar, no entanto, é que, 

em alguns planos, foram identificados, pela pesquisadora, comportamentos a serem 

desempenhados pelos alunos, o que mostra que, a despeito da imprecisão do RCNEI, é 

possível planejar contingências de ensino de forma adequada. 

                                            
16 As intenções educativas referem-se ao que o professor pretende ensinar. De acordo com o RCNEI são dos 
“objetivos específicos que decorrem os conteúdos que possibilitam a concretização das intenções educativas”. 
(vol.1, pg. 43). 
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Ao estabelecer objetivos de ensino não basta que o professor tenha a intenção de 

ensinar; é necessário ter especificações claras das mudanças que se espera obter no repertório 

do aluno. Só assim, é possível facilitar a aquisição, modelar o comportamento, consequenciá-

lo no momento adequado e assim por diante. Igualmente, destas definições claras depende, 

como diz  (Zanotto, 2000, p. 51), a construção de “situações de ensino que possibilitem que o 

aluno aprenda de modo a continuar assim se comportando quando não mais estiver sob as 

contingências do ensino formal.” Em síntese, é por meio de uma descrição comportamental 

dos objetivos que o professor tem como saber o que precisa dispor para que a mudança no 

comportamento de seu aluno ocorra. De acordo com Zanotto (2000), ao direcionar suas ações 

em função das necessidades dos alunos, o professor tem seu próprio comportamento 

controlado pelo desempenho de seus alunos, fazendo com que a mudança desejada ocorra, 

caso isto não aconteça, poderá mudar a situação para que esta venha a ocorrer.  

Mager (1983) apresenta algumas informações importantes a serem observadas para a 

formulação de bons objetivos de ensino:  

a) Um objetivo de ensino descreve o resultado que se pretende alcançar e não o processo ou 

procedimento educacional.  

b) Um objetivo indica um comportamento; portanto, o professor deve descrever o que o aluno 

deverá fazer para demonstrar ter alcançado o objetivo proposto.  

c) Para se descrever um bom objetivo, é preciso que o professor saiba que  comportamento 

espera que o aluno emita. Caso este comportamento não possa ser observado (encoberto), 

deve-se acrescentar um comportamento aberto por meio do qual o desempenho esperado 

seja observado.  

 Além disso, o professor deve ainda, descrever as condições importantes ou relevantes 

em que o ensino deverá acontecer.  

De acordo com Kubo e Botomé, 2001, antes de ensinar é preciso conhecer o que o 

aluno já sabe e preparar-se para ensiná-lo; portanto, conhecer o repertório inicial do aluno é 

fundamental para a elaboração do planejamento do ensino. Além disso, a avaliação do 

repertório inicial é considerada como um dos componentes da situação antecedente do 

processo “ensino - aprendizagem”. Entretanto, nenhum plano analisado mencionava a 

necessidade de avaliação prévia. No que se refere à avaliação do repertório inicial, o que pode 

ser constatado é que tudo que poderia ser interpretado como avaliação do repertório inicial, 

nos planos analisados, dizia respeito a características que devem se identificadas em crianças 

nesta faixa etária. Em nenhum dos planos foi encontrada evidência de que tal avaliação 
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tivesse sido feita previamente ou que a recomendasse antes do planejamento do ensino. Não 

foram encontradas informações sobre quem eram os alunos, quanto já sabiam, por exemplo. 

Enfim, não se encontrou qualquer indicação sobre quem deve ser ensinado. Os planos não 

apresentam informações que possam contribuir para a identificação das crianças com as quais 

de se pretende trabalhar. A falta de avaliação prévia também compromete um elemento 

importante do planejamento: trata-se da heterogeneidade entre os alunos de uma mesma 

classe. Na ausência de uma avaliação prévia, é pouco provável que o professor possa 

considerar, no seu planejamento, estas diferenças. Skinner (1968/1972) afirma que “a 

desconsideração das diferenças entre os alunos é talvez a maior fonte individual de 

ineficiência da educação” (p. 231). O professor deve conhecer os alunos a quem pretende 

ensinar e ser capaz de identificar as necessidades dos mesmos para planejar e controlar suas 

ações em função dos alunos.  

Os conteúdos identificados nos planos apresentaram-se de forma ambígua, ora como 

atividades, ora como recursos e ainda como ações relativas à função do professor, não 

indicando clareza quanto ao que se pretende trabalhar. O que se configura como conteúdo não 

pode ser entendido como tal, tendo em vista a variedade de contextos em que o termo é 

empregado.  

De acordo com o RCNEI, os conteúdos apontam para os conhecimentos socialmente 

estabelecidos que se acredita serem adequados para cada nível de ensino; fazem parte dos 

conhecimentos que se espera sejam desenvolvidos na escola. Alguns professores, ao elaborar 

o plano não apenas se basearam nos conteúdos do RCNEI, mas simplesmente transcrevem o 

que nele estava indicado como conteúdo. Conteúdos não são objetivos, nem tão pouco 

atividades: De acordo com Kubo e Botomé (2001), conteúdos são entendidos como classes de 

informações.  

As atividades de ensino devem ser planejadas e devem estar relacionadas aos objetivos 

propostos. O que se constatou nos planos foi que, a despeito de os “objetivos” [?] poderem 

variar (e efetivamente variarem) de plano para plano, a listagem de atividades permanece a 

mesma, sem especificação de quais atividades serão empregadas para o ensino de quais 

objetivos. 

 Como ocorreu em relação às atividades, os recursos são listados nos planos sem se 

estabelecer uma relação clara com atividades ou objetivos.  

A posição da AC em relação à avaliação é clara: esta deve ocorrer durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem, independentemente. A sua importância deve-se ao fato de 
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que é por meio dela que é possível identificar se as condições oferecidas para a aprendizagem 

tem sido eficientes para gerar mudanças esperadas no comportamento dos alunos; caso 

contrário, caberá ao professor rever sua prática, oferecer novas condições de ensino de modo 

que os alunos possam atingir os objetivos propostos.  

A avaliação foi identificada em cinco dos nove planos analisados, devendo ser 

realizada por meio de observação e registro de forma sistemática durante todo o processo de 

ensino. Neste sentido mostrou-se compatível com a AC. No entanto, que tipo de avaliação 

pode ser feita em ensino cujos objetivos não são claros, nem definidos de forma identificar 

mudanças esperadas no comportamento do aluno. 

Além disso, quatro dos nove planos não indicaram formas de avaliação. O fato de a 

avaliação não constar num plano de ensino pode sugerir que ela não esteja ocorrendo, ou 

ocorra de forma inadequada, neste caso, comprometendo o trabalho do professor e o 

desempenho do aluno.  

Não será fácil alterar, de uma hora para outra, o comportamento dos professores, 

especialmente quando estes estão presos a uma longa tradição verbal que substitui o que 

precisa ser feito, ou justifica o que não é feito. Não será de uma hora para outra que os 

professores passarão a definir objetivos em termos comportamentais. Mas, a literatura mostra 

que quando os objetivos são bem explicitados eles tem bons resultados. No entanto, o que está 

em jogo é um longo processo que precisa ser conhecido e divulgado. (Bodoni, 2008; Almeida, 

2009; Fonseca, 2008). 

Esta pesquisa pretende ser uma contribuição para esse conhecimento na medida em 

que identificou questões problemáticas nos planos de ensino e apontou caminhos, baseados 

nas propostas da AC, que podem começar a fazer diferença no cenário do planejamento do 

ensino na EI. 

A fim de elucidar melhor as condições necessárias para um ensino eficaz esta 

discussão se encerra, nesta pesquisa, com a verificação da importância do processo “ensino-

aprendizagem” para o planejamento do ensino, segundo a AC.  

Analistas do comportamento (Luna, 2002; Pereira Marinotti e Luna, 2004; Zanotto, 

2000) justificam em seus trabalhos o principio de que o processo “ensino-aprendizagem” 

depende, essencialmente, de um individuo ativo; entretanto, tanto o professor como o aluno 

tem suas funções, nas quais devem produzir um processo interativo em que o trabalho do 

professor deve acontecer em função do comportamento de seus alunos. De acordo com 

Skinner (1984), “ensino é o arranjo das contingências de reforço que acelera a aprendizagem” 
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(p.187); portanto, não podem ser considerados como dois processos, mas como um processo 

constituído por uma interação entre dois organismos em que o fazer do professor deve estar 

relacionado diretamente com o que acontece com o aluno. Kubo e Botomé (2001) 

caracterizam o “ensino” como o efeito do que o professor faz e a “aprendizagem” como a 

mudança de comportamento do aluno em decorrência do fazer do professor.  

Esta relação entre o ensino e a aprendizagem é formada por componentes relativos a 

três aspectos: 

 a) situação antecedente – refere-se aos aspectos relacionados à situação em que a ação ocorre, 

contempla objetivos de ensino, características dos alunos, conteúdos e condições de 

ensino; 

 b) respostas ou ações do professor – refere-se às ações envolvidas no ato de ensinar, ou seja, 

aquilo que o professor faz, fala etc.;  

c) situação conseqüente – refere-se as mudanças ocorridas em função das ações do professor, 

ou seja, o desempenho do aluno que poderá  ocorrer ou não novamente.(Kubo e Botomé 

2001). 

  Diante deste contexto, o aluno – foco da aprendizagem – deve estar sempre em 

atividade, porque são as suas relações de interação com o meio que tornarão evidentes suas 

dificuldades, facilidades e aprendizagens. O professor é o responsável por planejar e executar 

as contingências de ensino sob as quais acontecerá a aprendizagem e deverá fazê-lo embasado 

no que o aluno já sabe; portanto, é dele também a responsabilidade de definir de forma clara e 

explicita quais os objetivos do ensino, o que espera em relação às alterações no 

comportamento do aluno.  

Como já indicado, aqui, a análise feita baseou-se nos planos que, por sua vez, foram 

orientados pelo RCNEI. Consequentemente, falou-se, durante todo o tempo, do plano, não de 

execução. Ainda assim, não é possível concluir este trabalho sem assinalar que as interações 

recíprocas, acima enfatizadas, não são sequer esboçadas naquilo que deveria constituir uma 

orientação para a prática do professor em sala de aula. 
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