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RESUMO 
 

A contribuição do Behaviorismo Radical para a Formação de Professores – 
uma análise a partir das dissertações e teses no período de 1970 a 2002 

 

O trabalho analisa a contribuição do Behaviorismo Radical para a formação de 

professores, a partir de teses e dissertações no período de 1970 a 2002, período 

inicial de 32 anos de existência da pós-graduação strictu sensu brasileira. Dada a 

relativa escassez de estudos históricos e descritivos acerca da produção em análise 

do comportamento e educação no Brasil e o desconhecimento geralmente 

acompanhado de equívocos generalizados sobre a Análise do 

Comportamento/Behaviorismo Radical (AC/BR) nos cursos e textos que se dedicam 

à formação de professores, justifica-se o estudo realizado. Foram verificados 10.174 

títulos e resumos de trabalhos defendidos em programas de pós-graduação strictu 

sensu brasileiros, em 13 instituições em que havia possibilidade de localizar 

produção em AC/BR (de um total de 106 programas de pós-graduação em 

psicologia e em educação). Deste universo foram encontrados 282 trabalhos no 

total, correspondendo a 2,77% da produção de teses e dissertações nos programas 

analisados. Dos 282 trabalhos, foram lidos os resumos de 265 (voltados à educação 

em geral), neles focalizando alguns aspectos (local e instituição de defesa, 

orientadores e produtividade das instituições). Os dezessete trabalhos restantes 

foram voltados especificamente à formação de professores  (0,16% do total). Estes 

foram analisados na íntegra, de acordo com categorias construídas a partir de 

sugestões fornecidas por, basicamente, três autores (BIJOU, 1970; ZANOTTO, 1997 

e GIOIA, 2001), afinados com a proposta Skinneriana. Além de analisar as 

características gerais foram focalizados aspectos relativos à Filosofia, Conceitos 

básicos e Pesquisa da análise do comportamento, bem como ao Ensino 

propriamente dito. Dentre os resultados, encontramos que os autores justificam a 

realização dos trabalhos pela necessidade de superação de despreparo e ausência 

de formação específica dos professores no exercício de funções educacionais. Os 

trabalhos tiveram predominância de delineamento experimental e misto, sendo que o 

número de professores e alunos envolvidos nos estudos pode ser considerado 

reduzido (aproximadamente 85 professores e 1.800 alunos), como decorrência do 

pequeno número de trabalhos encontrados ao longo do período de 32 anos de 
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análise. Os autores dedicaram-se predominantemente às séries iniciais do ensino 

fundamental, seguindo-se a educação básica/infantil e a educação especial, 

concentrando pouco interesse em ensino superior, médio e na segunda etapa do 

ensino fundamental. O conteúdo de maior destaque é o ensino propriamente dito, 

especialmente o papel autônomo do professor no planejamento e execução de 

planos de ensino, considerando para quem ensina a partir de avaliação do repertório 

inicial dos alunos, o quê ensina ou estabelecimento de objetivos e ‘como ensina’, 

especificamente algumas de suas subcategorias, como: utilização correta e efetiva 

de reforçadores; promoção e manutenção da generalização do comportamento após 

a instalação; respeito ao ritmo do aluno e individualização do ensino; observação e 

manutenção de registros sobre o comportamento dos alunos; gradação dos 

conteúdos e da dificuldade; propor e utilizar estratégias e procedimentos de ensino. 

A ênfase ao como ensinar e à necessidade do professor ser ensinado a ensinar 

aparece como grande contribuição dos trabalhos analisados, sem se confundir com 

fornecimento de ‘receituário’. A partir dos resultados sugere-se pontos que 

mereceriam ser alvo de reflexão e de maior atenção por parte dos analistas do 

comportamento, como o ensino de aspectos filosóficos/conceituais, concepções de 

conhecimento, de ensino-aprendizagem, entre outros. Os resultados sugerem, 

ainda, a necessidade de realização de estudos históricos questionando a relação 

entre AC/BR e ‘tecnicismo’, relação esta declarada pela literatura da educação 

brasileira, uma vez que há dados no presente trabalho que se contrapõem a esta 

asserção (baixa utilização de tecnologia educacional). Sugere-se, ainda, que a 

comunidade reflita sobre as práticas de inserção da AC/BR na educação e no 

contato com os professores, de modo a derivar propostas para superar os equívocos 

generalizados sobre a abordagem e a rejeição a priori com que a AC/BR é recebida 

no meio educacional. 

 

Palavras-chave: Behaviorismo Radical, Análise do Comportamento, Educação, 

Formação de Professores 
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ABSTRACT 
 

Contribution of Radical Behaviorism in the formation of teachers – An analysis 
from dissertations and thesis from the 1970-2002 period 

  

This research aims at analyzing the contribution of Radical Behaviorism on formation, 

taking into account thesis and dissertations from 1970 to 2002, which means the 

thirty-two years of existence of the Brazilian masters strictu sensus course. Due to 

the lack of records and descriptive studies concerning the analysis of behavior and 

education in Brazil, as well as the widespread misunderstandings of Behavior 

Analysis/ Radical Behaviorism (BA/RB) on courses and books devoted to formation, 

the present research is justified. There was an evaluation of 10.174 abstracts 

concerning thesis and dissertations presented to Brazilian Post-Graduation strictu 

sensu Programs, from a total of thirteen institutions where there was the chance to 

find these works on BA/RB. Observing this kind of work, 282 researches 

corresponding to 2.77% of published thesis and dissertations from the analyzed 

programs were found. Seventeen of them were specifically referred to formation 

(0.16%). From the 282 ones, 265 abstracts were read since they were focused on 

general education, and also some aspects as place, responsible institution for the 

research, advisors and institutions’ productivity. The seventeen researches remaining 

are specifically about formation, which were analyzed according to the categories 

built from suggestions supplied by, basically, three authors (Bijou, 1970; Zanotto, 

1997 and Gioia, 2001), in agreement with Skinner’s proposal. Besides analyzing the 

general features, aspects about philosophy, basic concepts and researches of 

behavior analysis were also highlighted as well as teaching itself. Among these 

results, we found out that authors justify their researches since there is a need to 

overcome this lack on formation regarding formation and educational role. The 

researches were carried out through an experimental and mixed outline, but the 

number of teachers and students involved in the study may be considered significant 

(nearly 85 teachers and 1.800 students), as a consequence of the small number of 

researches found along this thirty-two year period of analysis. The authors dedicated 

themselves mainly to the first years from the elementary school, followed by kinder 

garden/children’s education and special education, but the works focused on second 

part from elementary school, high school and college courses were less significant. It 
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is important to stand out that the most important content was teaching, especially the 

teacher's autonomy on planning and executing their teaching activities, regarding to 

whom he teaches also observing the students ' first repertory; what he teaches or the 

establishment of his goals; “how he teaches” regarding some of its subdivisions, as 

the correct and effective uses of supplements; promotion and maintenance of 

behavior generalization after its installation; respect to the student's pace, and 

individualization of teaching; observation and holding of records about the students' 

behavior; the ranking of contents and their difficulties on suggesting or using 

strategies and teaching procedures. The emphasis on how to teach as well as on 

teaching the teacher how to teach appears to be a great contribution from the 

analyzed researches, but this can not be regarded as a “recipe”. Other points are 

suggested from these results, as an important aspect to think about; they also need 

more attention from the behavior analysts. An example can be the 

philosophical/conceptual teaching aspects, knowledge conceptions, teaching-

learning, among others. The results also suggest the need of historical studies 

questioning the relationship between BA/RB and ‘technicism’ which was declared by 

Brazilian education literature, once this research present information that is opposite 

to this assertion (reduced utilization of educational technology). These answers also 

suggested that community should reflect on insertion of BA/RB practices on 

education and on a closer contact with teachers, in order to give proposals to 

overcome those misunderstandings regarding the approach and the rejection to 

BA/RB received in the educational class. 

  

Key-words: Radical Behaviorism, Behavior Analysis, Education. 
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RÉSUMÉ 
La Contribution du Behaviorisme Radical pour la formation de 

professeurs - une analyse `a partir des dissertations et thèses dans la 
période 1970-2002 

Cette recherche est consacrée à l´étude de la contribution apportée par le 

Behaviorisme Radical pour la formation des professeurs dans les thèses et 

mémoires écrites dans la période comprise entre 1970 et 2002, période iniciale de 32 

ans d’existence de la Post Graduation strictu sensu. En raison aussi bien de 

l´absence d’études historiques et descriptives concernant la production en analyse 

du comportement et de l´éducation au Brèsil que de la méconnaissance généralisée, 

accompagnée à son tour d´équivoques généraux concernant l´analyse du 

comportement/ Behaviorisme Radical (AC/BR) dans les cours et dans les textes 

tournés vers la formation des professeurs, on justifie la réalisation de cette étude. On 

a examiné 10.174 resumés de travaux soutenus dans les programmes brésiliens de 

Post Graduation strictu sensu, en totalisant treize institutions dont il y avait la 

possibilité de répérer les productions en AC/BR. Dans cet univers, on a trouvé 282 

travaux, ce qui correspond à 2,72% de la prodution de thèses et mémoires dans les 

programes analisés. Parmi ces travaux, 17 portaient de façon spécifique sur la 

formation des professeurs (0,16% dans le total). Parmi 282 travaux, on a lu les 

résumés de 265 d´eaux (tournés vers l’éducation en general), dans lesquels on a mis 

en évidence quelques aspects (lieu et instituition de réalisation, directeurs de 

recherche et productivité des institutions). Les 17 travaux restant sont spécifiquement 

dédiés à la formation des professeurs. Ces travaux ont été examinés dans leur 

totalité selon les catégories baties à partir de suggestions proposées, notamment par 

trois auteurs (Bijous, 1970; Zanotto, 1997 et Gioia, 2001) accordés avec la vision 

Skinneriana. Outre les analyses réalisés dans ce sens, on a souligné des questions 

relatives à la philosophie, aux notions de base et la recherche portant sur l´étude du 

comportement et à l´enseignement. Parmi les résultats trouvés, il y a des auteurs qui 

justifient la réalisation des travaux face à la nécessité de surmonter  le manque 

d´expérience et la faible formation spécifique des professeurs qui exercent ses 

fonctions dans le milileu de l´éducation. Les travaux ont été marqués par les contours 

expérimentaux et miste, toutefois le nombre de professeurs et d´étudiants impliqués 

dans cette étude peut être considéré peu élévé (autour de 85 professeurs et 1800 

étudiants), en raison du nombre réduit de travaux trouvés ao long des trinte et deux 
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années d´analyse. Les auteurs on consacré leur attention plutôt aux séries initiales 

de l´enseignement de base, tout de suite après l´éducation de base/infantile e à 

l´éducation spéciale. En fait, les auteus on dédié un intérêt moins poussé à 

l´enseignement supérieur, sécondaire et, dans la deuxième phase de l´enseignement 

de base. Le thème qui a reçu le plus d´attention est l´enseignement lui-même, 

notamment le rôle de l´autonomie du professeur dans la planification et dans la 

réalisation des plans d´enseignement, en prennant en compte que, pour celui qui 

enseigne, à partir de l´évaluation du répertoire initial des étudiants, ce qui apprend 

ou l´établissement d´objectifs, comment on apprend, en considerant quelques 

subdivision comme : le correcte et l’efective emploi d´agent d´aide positive,  la 

promotion et la conservation du comportement après leur instalation, le respect à la 

vitesse de progression de l´élève et aux actes individuels d´enseignement, 

l´observation et la préservation des registres sur le comportement des élèves, leur 

gradation relative aux contenus et la difficulté en proposer et utiliser des stratégies et 

des procédés d´enseignement. L´accent sur la question de  comment apprendre et la 

nécessité du professeur d´avoir la formation pour enseigner constitue la plus grande 

contribution des travaux examinés, qui ne se préoccupent pas d´ordonnances. A 

partir des résultats atteints, on observe des points qui mériteraient d´être mis dans la 

cible des réflexions et dans le centre des attentions des spécialistes du 

comportement. Un exemple de cela c’est la condition d´enseignement d´aspects 

philosophiques/conceptuels, les conceptions de connaissance, la notion 

d´enseignement/apprentissage, dentre autres. Les résultats montrent encore le 

besoin de la réalization d´études historiques qui mettent en question le rapport entre 

AC/BR et le technicisme, relation déjà déclarée dans la littérature portant sur 

l´éducation brésilienne, en considérant qu´il y a des données dans cette recherche 

qui s´opposent à cette assertion (bas niveau d´utilisation de technologie tournée vers 

l´éducation). Finalement, on observe la nécessité d´une réflexion, dans la société, 

sur les pratiques d´insertion de la AC/BR dans l´éducation et dans les processus 

d´embauche des professionels de l´éducation, de façon à faire dériver des 

propositions destinées à surmonter les équivoques généralisés sur l´adoption et le 

rejet a priori dont la AC/BR est reçue dans le milieu de l´éducation. 

 

mots-clés: Behaviorisme radical, analyse du comportement, éducation, 

formation de professeurs. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Numa visão Behaviorista Radical (diferenciando behaviorismo radical de 

outros tipos de behaviorismo, como por exemplo, o watsoniano1), representado 

predominantemente pelo Psicólogo americano Bhurrus Frederic SKINNER e na 

Análise do Comportamento (AC)2, a educação é uma das agências sociais de 

controle do comportamento humano, destinada a estabelecer comportamentos que 

sejam úteis ao indivíduo, ao seu grupo social e cultural no futuro. Trata-se de um 

processo planejado, portanto, intencional, bem como voltado, em última análise, à 

sobrevivência da cultura. O professor executa funções específicas e tem a 

responsabilidade pelo planejamento e execução do processo ensino-aprendizagem. 

Tal planejamento de ensino é baseado em princípios básicos de aprendizagem 

derivados da análise do comportamento (AC)3 e apresenta como objetivo máximo o 

estabelecimento de comportamentos que possibilitem ao educando tornar-se 

autônomo e auto-governado intelectualmente, dentro dos limites impostos pela vida 

social e com possibilidades de contribuir para a própria sobrevivência e para a 

sobrevivência da cultura. 

A função da educação como base para a sobrevivência da cultura, a nosso 

ver, não se destina tão somente à manutenção do status quo ou das ‘coisas como 

elas são’. Indivíduos detentores de comportamentos basicamente passivos e 

reprodutores não são um ‘produto’ vantajoso para a sobrevivência da espécie e/ou 

da cultura. Sendo assim, a possibilidade de agir sobre o mundo e ter o 

                                                 

3 Doravante, sempre que a sigla BR for apresentada ao longo do texto, será fazendo referência ao 
Behaviorismo Radical. E a sigla AC, sempre que for apresentada ao longo do texto,  servirá como 
referência à Análise do Comportamento.  
 

1 “O leitor deve saber que nem todos os behavioristas concordam com tudo quanto digo. Watson falou 
pelo ‘behaviorista’ e em seu tempo ele era o behaviorista, mas ninguém pode assumir esse papel 
hoje em dia.” (SKINNER, 1974/1993; p.11).  
 
2 O Behaviorismo Radical é a filosofia da ciência do comportamento humano e a Análise do 
Comportamento é a disciplina especial que estuda a relação entre comportamento e ambiente, em 
situações controladas, dando origem a esta ciência – no caso – a análise experimental do 
comportamento. “O Behaviorismo não é a ciência do comportamento humano, mas, sim, a filosofia 
dessa ciência... O comportamento de organismos individuais é estudado em ambientes 
cuidadosamente controlados, sendo a relação entre comportamento e ambiente então formulada... O 
behaviorismo que apresento neste livro é a filosofia dessa versão especial de uma ciência do 
comportamento...” (SKINNER, 1974/1993; p. 07 a 11).  
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comportamento modificado pelas conseqüências de sua ação 4, traz a inclusão da 

possibilidade - e mesmo a adequação – de a escola conter, entre seus objetivos 

educacionais, a instalação de comportamentos que possam identificar problemas, 

propor soluções, atuando sobre a realidade e transformando-a. 

A educação, na abordagem, possui um caráter intencional. O processo 

ensino-aprendizagem é planejado/arranjado, explicitando-se uma concepção de 

educação que se contrapõe às concepções tradicionais, bastante comuns, de 

aprendizagem como basicamente assistemática, natural e espontânea.  

SKINNER (1972), no capítulo intitulado: “Por que os professores 

fracassam?” afirma que as práticas tradicionalmente utilizadas na educação 

negligenciam o método, não incorporando tecnologia ao ensino e utilizando controle 

aversivo. As contingências aversivas variam desde a ‘frustração’ gerada por 

‘tentativas e erros’ causados pela ineficiência da função escolar e ausência de 

ensino propriamente dito até a utilização de controle coercitivo (punição e reforço 

negativo nas suas mais diversas variações) que afluem no cotidiano escolar.  

Skinner, em vários momentos de sua obra, discute os efeitos de 

concepções outras (não behavioristas radicais) para o ensino e o risco do uso de 

variáveis internas (psicológicas, mentais, cognitivas ou biológicas), como explicação 

do comportamento publicamente observável5. Para ele, os eventos encobertos 

(pensamentos, idéias, desejos, sensações etc, e até algumas emoções e estados 

motivacionais) são eventos comportamentais e, como tais, precisam ser explicados, 

não sendo a explicação em si. Em última análise, a concepção behaviorista radical 

de educação opõe-se às concepções que permeiam o cotidiano escolar desde 

sempre e continuam permeando até o presente momento, que retiram da escola e 

do professor as funções de promover modificações relevantes no comportamento 

dos indivíduos em direções previamente definidas. 

A escola tem a séria responsabilidade de partilhar, de forma planejada, com 

os educandos, o que a cultura apresenta de acúmulo em conteúdos e práticas que 

variam desde as éticas até as científicas, passando por práticas sociais e conteúdos 

propriamente ditos, que dificilmente um organismo individual poderia acumular em 

                                                 
4 Definição de comportamento operante para Skinner e para o BR. 
5Explicações com base em variáveis internas são bastante comuns na nossa cultura e, 
conseqüentemente, também na educação.  
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uma história de vida. A escola propicia ao indivíduo o resgate da história de sua 

cultura, o que dificilmente seria possível de modo solitário.  

Apesar da responsabilidade assumida pela escola e da responsabilidade 

do professor como principal agente escolar, a educação comporta problemas 

recorrentes como o que SKINNER (1968/1972) chama de ‘negligência do método’ e 

o que Luna aponta como um certo descompromisso com a efetividade de métodos 

educacionais (1998/1999), que é revelada pela quase total ausência de pesquisas 

que comprovem se o 'remédio' ou método em questão, ‘cura de fato o doente’, ou 

seja, se é efetivo, se é um ‘placebo’ ou inócuo em termos de resultados, ou, ainda, 

se é prejudicial ou apresenta ‘efeitos colaterais’ prejudiciais, como as conhecidas 

contingências aversivas que grassam nas escolas desde tempos imemoriais. "Os 

esforços mais amplamente difundidos para melhorar a educação revelam uma 

extraordinária negligência do método. Não analisam a aprendizagem e o ensino e 

quase não fazem esforço algum para melhorar  o ensino como tal." (SKINNER, 

1972, p. 89) 

Mesmo com a eficácia comprovada de métodos de ensino derivados da 

análise comportamental, como a programação de ensino, segundo inúmeros 

autores, muito utilizada e pesquisada nas décadas de 60 e 70 com resultados 

positivos, trata-se de um método praticamente em desuso. Como explicar o descarte 

de um método eficaz? O presente estudo não se destina a analisar o fenômeno de 

oposição à AC/BR de modo geral, ou a algum método em particular, mas é 

importante mencionar a ausência de impacto de uma abordagem sobre a educação, 

mesmo quando oferece contribuições efetivas a uma área de conhecimento e 

aplicação, como é o caso da educação, na qual existe uma demanda de 

contribuições. 

LUNA (1998/1999) inicia um artigo destinado a apresentar as contribuições 

behavioristas radicais para a educação falando a respeito das compreensíveis 

preferências por autores e abordagens específicas, expressas pelos acadêmicos e 

pesquisadores. No mesmo artigo, chama atenção para o fato de que tais 

preferências não podem ‘ofuscar’ o compromisso que profissionais e pesquisadores 

da área possuem com a educação propriamente dita. O autor menciona que a 

educação tem estado sob domínio de dogmas e modismos mais do que da 

avaliação científica de instrumentos e métodos educacionais. Conseqüentemente, 
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propostas educacionais têm sido adotadas sem a devida avaliação de sua eficácia e 

sem controle das ações que deveriam constituir a materialização da proposta. 

A contribuição de Skinner (e, conseqüentemente, do Behaviorismo Radical) 

à educação e à formação de professores não é ditada em forma de receitas ou 

fórmulas, mas especifica uma série de passos, de execução é complexa e laboriosa, 

que podem ser expressos em forma de habilidades que todo professor, 

teoricamente, poderia e deveria dominar. No entanto, nas palavras de SKINNER 

(1968/1972), existiria "uma conspiração de silêncio sobre o ensinar como uma 

habilidade" (p. 32), além da escassez de trabalhos, mencionada anteriormente, que 

façam referência a ‘como’ os estudantes são ensinados e a ‘como poderiam ser 

ensinados’.  

A formação propiciada aos educadores, de forma generalizada, apresenta 

práticas educativas restritas, quase sempre, à leitura e discussão de textos e a 

estágios de final de curso. A formação do professor constitui-se, por conseguinte, 

num processo visto como ‘natural’ e ‘espontâneo’, de ‘aprender com base na própria 

'experiência'. O que, aparentemente, pode ser louvável, acaba por transformar-se 

num percurso que pode ou não ser eficiente e quando ocorre, raras exceções, é 

permeado de situações penosas que poderiam não existir, caso o jovem professor 

não fosse ‘deixado à própria sorte’ em sua aventura de aprender a como ensinar. 

Skinner considera não apenas difícil e inadequado o fato de o professor, em sua 

formação (como qualquer outro aprendiz), aprender com base na própria 

experiência, mas também considera errado, conforme clarificado na seqüência de 

trechos a seguir: 

 

 
...a pedagogia não tem sido uma verdadeira tecnologia do ensino. O ensino 

nas faculdades, com efeito, não tem sido de modo algum abordado. O 

professor principiante não recebe preparação profissional. Geralmente 

começa ensinando simplesmente como foi ensinado e, se melhora, é 

apenas graças à sua própria e desamparada experiência... Qualquer 

conhecimento especial da pedagogia como ciência básica é tido como 

desnecessário. (1968/1972, p. 90 e 91). 

O comportamento humano é complexo demais para ser deixado à 

experiência casual... os professores necessitam de auxílio. Em particular, 
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necessitam da espécie de auxílio oferecida por uma análise científica do 

comportamento. (1968/1972, p.91). 

 

Como destaca ZANOTTO (2000), 

 

 
... SKINNER parece reconhecer no professor um agente fundamental na 

melhoria do ensino, chegando a identificá-lo como 'um especialista em 

comportamento humano', cuja tarefa é produzir mudanças 

extraordinariamente complexas em um material extraordinariamente 

complexo. (p. 125). 

 

Parte da responsabilidade por este estado de coisas, Skinner atribui à 

Psicologia Educacional que, ‘sob fascínio’ de métodos estatísticos, passou muito 

tempo apenas avaliando os resultados do ensino, mas não estudando o ensino 

propriamente dito. Mesmo grandes teóricos da aprendizagem e do desenvolvimento 

humano não se furtam a declarar que o seu trabalho não tem relevância educacional 

prática. 

Parte, porém, pode ser efeito de um processo de ‘reprodução de equívocos 

e incorreções’, presentes na área educacional, como pode se depreender do 

trabalho de GIOIA (2001). A autora analisou ao todo vinte e  cinco livros que 

apresentavam pelo menos duas abordagens psicológicas para a educação. No 

material analisado, a autora identificou a precisão ou imprecisão do apresentado, 

quanto à descrição de: 1) conceitos básicos da AC; b) princípios do BR; 3) visão de 

SKINNER sobre ensino. Identificou, ainda, a omissão quando ocorria6.  

Encontrou um número muito grande de textos que apresentam incorreções 

e omissões no material apresentado pela abordagem. Somente cinco dos vinte e 

cinco livros eram escritos por vários autores referindo-se a uma única abordagem, o 

que indica que os autores tendem a escrever sobre várias abordagens mesmo que 

não sejam de sua especialidade. Isto deve implicar em imprecisão também acerca 

de outras abordagens. GIOIA constatou que somente dois capítulos sobre AC/BR 

em livros brasileiros foram escritos por autores behavioristas.  

                                                 
6 Ao identificar o conceito este era analisado. Ao não identificar, em decorrência de sua não 
existência, ocorria  a omissão em relação ao conceito por parte do autor do livro. 
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Poucos textos usaram as obras de SKINNER e quem usou não teve um 

resultado qualitativo superior no texto construído, pois a transcrição de frases e 

trechos de livros de Skinner era feita de modo deslocado do contexto original ou 

interpretada de modo impreciso.  

Concepções precisas e imprecisas conviviam ao longo do mesmo texto, 

indicando  ausência de articulação entre diferentes informações e estruturação 

fragmentada dos textos. Para a autora, “...se considerássemos como precisão 

apenas as descrições que não apresentassem sua contraparte imprecisa, a 

ocorrência de descrições teria um índice bem mais baixo que o apresentado.” 

(GIOIA, 2001; p. 185). A razão para a convivência de precisões e imprecisões no 

mesmo texto pode ser a ausência de familiaridade do autor com o assunto e leituras 

apressadas da obra de Skinner.  

O resultado, em concordância com inúmeros autores que realizaram 

pesquisas sobre temas correlatos, foi a apresentação de um Skinner, de uma AC e 

de um BR “irreconhecível para quem leu” a obra do autor. Descrições precisas 

contrastavam com incorreções e o principal ponto abordado foi a desqualificação do 

behaviorismo (radical?) porque ‘não lida com eventos mentais’.  

Para a autora, a visão de Skinner sobre ensino foi apresentada de forma 

incompleta, privilegiando aspectos técnicos. Alguns aspectos  importantes sobre a 

visão do referido autor deixaram de ser apresentados, como a compreensão do 

papel do professor de planejar e executar contingências de ensino, ou a própria 

compreensão do que seja contingência (não mencionada ou interpretada como 

liberação de reforço). Não se abordou ‘o quê ensinar’ e ‘para quê ensinar’. Com tais 

lacunas e incorreções no entendimento da abordagem, conclui-se que a abordagem 

é eficiente, porém, inapropriada para assuntos complexos ou importantes como a 

educação.  

Há um papel a ser desempenhado pela psicologia e pela análise do 

comportamento na educação, o qual está comprometido com a melhoria e eficácia 

do processo educacional e com a diminuição dos problemas recorrentes do ensino 

como o fracasso em cumprir o seu papel de ensinar e a conseqüente exclusão do 

aluno da continuidade do processo escolar. Trata-se de um compromisso com a 

cidadania (CARRARA, 1998). Para ZANOTTO (1997), a educação teria um caráter 

ilusório de democratização do ensino ao se revelar incapaz de manter o aluno na 

escola e de permitir que ele nela progrida. Essa incapacidade seria um mecanismo 
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de exclusão e de reprodução de desigualdades próprio da nossa sociedade e da 

educação dentro da mesma: “É, pois, pela ineficiência da escola em fazer aquilo que 

constitui sua competência fundamental – ensinar – que essa reprodução opera.” 

(p.2).  

O compromisso da educação com a cidadania e com a eficiência do seu 

papel de ensinar não pode prescindir de quaisquer contribuições (entendendo 

contribuição como algo diferente de anti contribuição ou pseudo contribuição), sob 

pena de favorecer a reprodução de desigualdades sociais. Assim, a nosso ver, não 

se pode prescindir das contribuições da AC/BR para a formação de professores.  

 
1.1. Formação de professores e análise do comportamento 
 

Qual o papel específico da análise do comportamento no processo 

educacional e na formação de professores em particular? O mais comumente 

apresentado na literatura é uma visão fragmentada sobre a abordagem e não 

somente na educação. Trabalhos citados por RODRIGUES (2000 e 2002) foram 

agrupados em três grandes grupos de críticas ou fatores de oposição constituindo-se 

em ‘Mitos acerca da abordagem´(fatores produtores de equívocos sobre a 

abordagem; fatores de discordância e fatores ligados aos analistas do 

comportamento). Se as incorreções, deturpações e mitos (acerca da AC/BR) já 

grassam nas escolas de psicologia, que dirá nos cursos em que a psicologia é 

apenas uma disciplina auxiliar, como o de pedagogia e as licenciaturas? Junte-se 

aos mitos a quase ausência de bons textos didáticos que ofereçam uma clara e 

correta visão de todas as abordagens em questão, com ênfase à AC/BR aplicada à 

educação (GIOIA, 2001), bem como às diversas outras áreas de atuação e de 

conhecimento.  

O fato principal é que, além do desconhecimento das contribuições da 

análise do comportamento à educação há um agravante: ela tem sido a abordagem 

psicológica que tem estado mais afastada da escola por uma série de razões, deste 

modo, pouco poderia contribuir, seja para a manutenção do status quo educacional, 

seja para a sua transformação. Entre as razões pelas quais tem se mantido afastada 

do cotidiano escolar, talvez a principal seja uma espécie de rejeição a priori, ou seja, 

nega-se a possibilidade de impacto positivo de algo que nem se conhece muito bem 

e se utiliza ainda menos. Manuais da área e trabalhos que analisam a relação 
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Psicologia e Educação freqüentemente criticam e rejeitam enfaticamente 

contribuições psicológicas advindas da abordagem behaviorista, esta tratada de 

forma homogênea, uma vez que não há explicitação do tipo de behaviorismo a que 

se referem os críticos. A contribuição oferecida pelo behaviorismo, num sentido 

também muito geral e quase abstrato, é apresentada como limitada, quando não 

prejudicial à Educação e circunscrita a um período na história da educação brasileira 

denominado ‘tecnicismo’, uma formulação pedagógica um tanto eclética e com 

repercussão reduzida na escola brasileira. Os dados de GIOIA (2001), anteriormente 

apresentados, confirmam esta asserção.  

A influência do behaviorismo na educação, em geral, é tida como 

marcante, especialmente na década de 70, no século 20 e, conforme já mencionado, 

geralmente apresentada como ‘anticontribuição’ psicológica. No entanto, dados 

empíricos ou teóricos a respeito da suposta (anti) contribuição não são oferecidos. 

MOROZ et al (1999), numa pesquisa sobre a produção científica de um dos 

programas de pós-graduação mais antigos no Brasil, o de Psicologia da Educação 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, encontraram uma taxa 

reduzidíssima de trabalhos da abordagem no período entre 1970 e 1995 (um 

trabalho no qüinqüênio entre os anos 1970-75, três trabalhos no qüinqüênio entre os 

anos 1981-85 e dois trabalhos de 1991 a 1995). Um total de seis trabalhos ou 5,2% 

da porcentagem geral de trabalhos do programa desde o seu início até a data de 

realização da pesquisa. Este dado nos faz supor que, talvez, os autores que se 

referem a uma suposta produção maciça em AC/BR na educação estejam atribuindo 

incorretamente à abordagem trabalhos não identificados com a mesma.  

A influência do AC/BR na escola brasileira e na formação de professores é 

uma história, a nosso ver, ainda por contar. Um bom exemplo disto é  a observação 

de ANTUNES (1996) em um artigo em que faz reflexões acerca de sua formação. 

Ela destaca o clima intelectual da década de 70, marcada pelo regime militar e situa 

o behaviorismo no contexto da época. Para a autora, muitos behavioristas faziam da 

sua prática acadêmica uma maneira de resistir ao regime e enfatiza que “...o resgate 

dessa história e uma compreensão mais orgânica desses fatos devem ser 

urgentemente objeto de pesquisa da História da Psicologia no Brasil” p.99. 

A história da AC/BR na educação brasileira parece ter pouco impacto em 

termos de extensão, mas necessitaria ser melhor explicitada no que foi, no que 

provavelmente é e, principalmente, no que será; isto porque praticamente inexistem 
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trabalhos empíricos, com dados sistematizados, que evidenciem ter sido uma 

abordagem amplamente utilizada na Educação brasileira, mesmo no referido período 

denominado tecnicismo, seja na formação de professores, seja como metodologia 

em sala de aula. Existem sim, afirmações tácitas que se repetem tão exaustivamente 

a ponto de tornarem-se parte de uma espécie de ‘folclore acadêmico’, como grande 

parte das afirmações feitas a respeito de supostos conceitos e práticas behavioristas 

em geral. 

Um exemplo das afirmações tácitas pouco esclarecidas sobre a abordagem 

é a que associa a AC/BR ao tecnicismo educacional. Para FREITAS (1987) a 

relação entre tecnicismo e behaviorismo seria produto da iniciativa da USP com 

apoio da UNESCO7 na década de 60: o projeto piloto para o ensino de física, com 

abordagem inicial analítico-comportamental e interesse nas decorrências 

tecnológicas da referida abordagem. Após alguns abusos ecléticos, perdeu-se o 

contato com a análise do comportamento. Em 1970, essa vertente foi recuperada 

pelo CENAFOR8 num outro grau de sofisticação. Nesse momento, já havia sido 

estabelecida a tendência de atribuir a tudo que surgisse sob a rubrica da tecnologia 

educacional como AC/BR. 

 
Falando sob um ponto de vista mais global, a área educacional conhece 

duas ou três vertentes que ela considera ligadas à análise do 

comportamento: os estudos experimentais de controle do comportamento 

em sala de aula (conhecidos como modificação do comportamento em sala 

de aula); aplicações da instrução programada e do Curso Programado 

Individualizado; e, finalmente, uma vertente mais ampla sob o nome de 

tecnologia educacional. Os dois primeiros desenvolvimentos ocorreram a 

partir do trabalho pioneiro do Prof. Fred Keller, no Brasil, em 1961. O 

terceiro, iniciou-se por ocasião do Projeto Piloto para o Ensino de Física, 

conduzido na Universidade de São Paulo com o apoio da UNESCO, em 

1964 (Bergvail, 1964). Quem estudou com Keller estava interessado, em 

primeiro lugar, na Análise Experimental do Comportamento. Quem estudou 

no Projeto Piloto estava interessado, em primeiro lugar, nas decorrências 

tecnológicas da Análise Experimental do Comportamento - em especial na 

Instrução Programada - e no desenvolvimento de sistemas de multimeios, 

acoplando vários recursos audiovisuais e instrucionais. Esta última vertente 

ampliou sua fundamentação procurando embasamento teórico na área da 
                                                 
7 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
8 Centro Nacional de Formação Profissional 
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comunicação e na teoria de sistemas (enfoque sistêmico) e perdeu contato 

com a Análise Experimental do Comportamento propriamente dita. Foi 

reeditada em 1973 com auxílio de Francis Mechner, num trabalho com o 

CENAFOR, em um outro grau de sofisticação, mas com os mesmos 

problemas da versão anterior, no que se refere ao uso de uma análise 

comportamental formal como ponto de partida - ou seja - sem submeter 

seus próprios procedimentos de trabalho a análise do comportamento. A 

partir daí, surgiu a tendência de se considerar tudo que aparecesse sob o 

nome de tecnologia educacional, como sendo uma decorrência da "análise 

do comportamento". É possível que vários dos equívocos da tecnologia 

educacional possam também ser atribuídos à análise do comportamento, no 

entanto, é necessário estabelecer esta diferença no desenvolvimento 

histórico da área no Brasil. (FREITAS, 1987, p. 144 e 145). 

 

A hipótese de Freitas sobre a origem da associação entre BR/AC e 

tecnicismo mereceria maiores investigações históricas antes de se converter em 

afirmação tácita, porém, consideramos plausível a afirmação do autor como hipótese 

e endossamos o autor no seguinte sentido: o que a educação (como área de 

conhecimento) conhece da AC/BR é, na maior parte dos casos, ou nulo, ou 

equivocado. Infelizmente, constitui-se em exceção a apresentação bem feita da 

abordagem e livre de equívocos, quando proveniente da área educacional (e mesmo 

por grande parte dos próprios psicólogos).  

Conforme já mencionado, o presente estudo não se destina a analisar o 

fenômeno de oposição ao behaviorismo de modo geral, mas é importante mencionar 

a ausência de impacto ou negação do impacto de tal abordagem sobre a Educação 

mesmo quando potencialmente pode oferecer contribuições efetivas a uma área de 

conhecimento e aplicação onde existe demanda, bem como, a perpetuação de mitos 

sobre a abordagem.  

Antes de nos atermos aos elementos que deveriam compor a formação de 

professores numa perspectiva behaviorista radical, consideramos importante tecer 

algumas considerações acerca da formação de professores em geral, com o intuito 

de destacar o quão ausente deste cenário está a AC/BR.   

Para  SILVA e DAVIS (1993), o principal referencial de análise que orientou 

a Educação e a formação de professores nas décadas de 50 e 60 foi a Psicologia, o 

que propiciou uma maior compreensão dos processos de desenvolvimento, porém, 

não acompanhada de propostas metodológicas adequadas a todas as 
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peculiaridades do processo ensino-aprendizagem. A presença da Psicologia na 

Educação teria persistido na década de 70, quando começaram a surgir 

contribuições marcantes provindas das Ciências Sociais. Segundo as autoras, 

conviviam, lado a lado, a busca da eficiência da escola, o uso da tecnologia 

educacional e a instrução programada, com as teorias de cunho sociológico macro 

que privilegiavam a função social da escola.  

Os estudos especificamente sobre formação de professores, na década de 

70, eram essencialmente descritivos de características do professor, como nível 

socioeconômico, formação recebida, tempo de experiência, atributos cognitivos, etc. 

Nos anos 80, ainda para Silva e Davis (1993), os estudos nesta área mudaram de 

enfoque, passando a prevalecer as análises do tipo sociológico, partindo do 

pressuposto de que as variáveis que interferem no desempenho do professor são 

muito complexas, indo além da capacitação pré-serviço e continuada. Na década de 

80, especificamente sobre formação de professores, surgiram estudos sobre 

expectativas e representações de professores, bem como sobre a caracterização do 

que é ser professor, enfocando relações de gênero e condições sociais do (a) 

mesmo (a). Surgiram as abordagens etnográficas e sócio-interacionistas que 

focalizaram o funcionamento interno das escolas e a sala de aula, destrinchando o 

cotidiano escolar. O final dos anos 80 e início dos anos 90 assistiram, para as 

autoras, a uma mudança de ótica que abandonou a interpretação do fracasso da 

escola e da formação do professor como decorrente de aspectos técnicos, legais ou 

subordinada a abordagens psicológicas ou "tecnicistas". O início dos anos 90 teria 

sido caracterizado pela ausência de um paradigma único que pudesse orientar a 

formação docente, sem síntese dos modelos anteriores e sem proposta concreta do 

perfil almejado de professor, apenas muitas críticas.  

As autoras não mencionam especificamente AC/BR como referencial na 

formação de professores, mas citam a instrução programada (termo associado à 

abordagem) como referencial existente apenas nas décadas de 1960 e 1970, ao 

lado da tecnologia educacional.  

GIGLIO (1998) estudou dissertações e teses sobre formação de 

professores escritas no período entre 1986 e 1995.  O número total de trabalhos 

encontrados foi de 606 (535 dissertações e 71 teses). Ele menciona que o número 

de trabalhos foi drasticamente reduzido quando centralizado em propostas e/ou 

práticas para formação de professores em comparação com análise de programas 
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e/ou práticas, caindo para 47 obras (46 dissertações e uma tese), produzidas em 18 

(50%) das 35 universidades brasileiras que compunham a fonte inicial (o catálogo de 

dissertações e teses publicadas pela ANPED – Associação Nacional de Pesquisa 

em Educação). Giglio buscou encontrar elementos para responder à questão 

referente a que tipo de professor e escola se considera quando se examina ou 

quando se propõem programas e práticas de formação para esse profissional. 

Quanto ao referencial teórico, encontrou autores que tiveram muito destaque nos 

anos 80 (Freire, Saviani, Libâneo e Mello), os quais se destacaram por discutir 

Educação na perspectiva sociológica já apontada por Silva e Davis (1993), a partir 

de uma macroestrutura social.  

Autores europeus e norte-americanos como Nóvoa, Perrenoud, Schön e 

Sacristán, que discutem formação de professores na sua interioridade (processos e 

integrantes da Educação em si, em oposição a uma perspectiva macro sociológica), 

não foram encontrados nos trabalhos analisados por Giglio (1998). Diferentemente 

dos dados obtidos por este autor, no estudo mais recente de BRZEZINSKI e 

GARRIDO (2001), encontrou-se esse novo grupo de autores como referencial 

teórico dos trabalhos analisados sobre formação de professores. O trabalho de 

BRZEZINSKI e GARRIDO (2001) analisou trabalhos apresentados no GT Formação 

de Professores, durante as reuniões anuais da ANPED, no período 1992-1998 (não 

incluídos pôsteres e comunicações). 

A concepção de formação docente encontrada no trabalho de GIGLIO 

(1998) foi a da competência técnica aliada ao compromisso político, o que 

demonstra que, para muitos educadores e formadores de educadores, ambos são 

esferas importantes e caracterizadoras do preparo e atuação docentes.  Nas 

palavras do autor: 

 

 
... o professor tem que ensinar bem os conteúdos escolares e ser capaz de 

entender o que acontece na sociedade, no sentido de trabalhar esses 

conhecimentos de forma a garantir que eles se revertam em instrumentos 

que auxiliem o indivíduo a lutar de igual para igual numa sociedade de 

classes. (GIGLIO, 1998, p. 77) 

 

Isto significa que os autores defendem uma formação que instrumentalize o 

professor a trabalhar satisfatoriamente os conteúdos escolares, e que o 
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capacite a entender as relações mais amplas da sociedade e como estas 

interferem na Educação. (GIGLIO, 1998, p. 79) 
 

De maneira geral, os estudos sobre formação de professores analisados 

por Giglio abordam a má qualidade da formação de docentes e a precariedade de 

condições em que estes executam seus trabalhos (baixos salários, precariedade das 

escolas, descaso com a Educação pelo governo, etc.), mas não definem, segundo o 

autor, o perfil concreto do professor e da escola, consideradas as suas 

particularidades. Em outras palavras, não haveria maior atenção às relações intra-

escolares, que se referem especificamente ao processo ensino-aprendizagem que 

ocorre dentro da escola. Persistiriam as análises das relações mais amplas (social, 

econômica e política) que envolvem a sociedade em geral (GIGLIO, 1998). Tal visão 

estaria baseada nos autores da década de 1980, que tiveram a preocupação e o 

mérito de estabelecer relação entre Educação e questões sociais, de maneira crítica 

e progressista. No entanto, uma lacuna importante seria estudar o professor 

propriamente dito, sua formação profissional e a escola em suas particularidades, 

sem descuidar dos aspectos social, econômico e cultural.  

Nos estudos sobre formação de professores consultados não houve 

menção à AC/BR, apenas às contribuições genéricas que partiram do campo da 

Psicologia (dos anos 1960 aos 1970 e, do final dos anos 1980 ao início da década 

de 1990), como apontadas por Silva e Davis (1993). Giglio (1998), em período um 

pouco mais recente, referiu-se à prevalência de autores que tiveram emergência e 

destaque em final dos anos 1970, perpetuando-se pela década de 80 (caráter 

sociológico), os quais influenciaram as produções da época, não possuindo, porém, 

posições e conceitos sempre semelhantes. Os autores que inspiraram os trabalhos 

mais recentes apresentados no GT da ANPED em formação de professores, do final 

da década de 1980 e anos 1990 em diante foram os que trabalham com o que se 

chama de ‘formação continuada do professor reflexivo’.  

Muitos outros trabalhos têm sido produzidos por estudiosos do campo 

educacional no que tange à ampla e polissêmica questão da formação de 

professores. Existe, portanto, uma dispersão de tendências teóricas e práticas na 

formação do professor, abrindo espaço para novas contribuições que primem pelo 

que GIGLIO (1998) denomina competência técnica aliada ao compromisso político e 

social. Não propomos uma volta ao psicologismo e nem ao tecnicismo (seja qual for 
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o sentido atribuído a este termo polissêmico), mas consideramos possível a 

contribuição da análise do comportamento no trabalho com o fenômeno educacional 

e com a formação de professores. Para isso, consideramos importante não descartar 

e melhor investigar a contribuição da abordagem behaviorista para esses assuntos.  

Neste ponto ocorre-nos: Como se situa a formação do professor num 

cenário em que a aplicação de métodos e técnicas (ainda que bem sucedidos) é 

vista com reservas?  Evidentemente essa resposta depende de quem está 

respondendo e de em que ponto de vista isso está sendo feito. Skinner tem uma 

proposta para a formação de professores? De modo direto não, mas sua obra, 

extensamente analisada por ZANOTTO (2000), oferece contribuições relevantes, a 

começar pelo modo como concebe a educação e o ensino e pelo que considera 

serem os objetivos últimos do ensino e da educação, passando pelo que propõe 

como planejamento sistemático do ensino e pelo delineamento das funções do 

professor. 

Em resumo, MOROZ et al (1999) mostram que a presença da AC/BR na 

produção científica em educação, pelo menos no que diz respeito ao programa de 

estudos pós graduados em educação: psicologia da educação da PUC SP é 

bastante reduzida (em comparação ao que geralmente se preconiza em relação à 

educação em geral), conforme as autoras: “... é interessante perceber que o 

behaviorismo, tido como marcante especialmente na década de 70, praticamente 

não aparece nos diferentes qüinqüênios analisados.” (p. 109). Além disso, SILVA e 

DAVIS (1993), GIGLIO (1998) e BRZEZINSKI e GARRIDO (2001) mostram 

presença reduzida da abordagem na formação de professores, restrita às décadas 

de 1960 e 1970. GIOIA (2001), por outro lado, mostra-nos a imprecisão com que a 

abordagem é apresentada aos futuros professores em textos didáticos. Os dados de 

Gioia nos fazem questionar também acerca da acuracidade com que outras 

abordagens de ensino são apresentadas em livros didáticos, destinados à formação 

de professores. Porém, a despeito de sofrerem ou não incorreções (e provavelmente 

sofrem), não chegam a ser desconsideradas como detentoras de contribuições 

relevantes para a educação. Diferentemente, no caso da AC/BR, este é negado, a 

despeito de seus adeptos advogarem que a abordagem apresenta aporte teórico e 

acadêmico para oferecer contribuições à educação. Assim sendo, torna-se relevante 

perguntar sobre as contribuições apresentadas por representantes da própria 

abordagem.  
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No caso específico da formação de professores, o que a abordagem vem 

produzindo? Estamos ensinando a ensinar? O ensinar, entendido como conjunto de 

habilidades/competências do professor, englobando classes amplas de 

comportamento (identificar repertórios e reforçadores, planejar, modelar, reforçar, 

avaliar, etc) está sendo contemplado (ou não) e de que forma, na produção da área 

em formação de professores? Quais contribuições estamos apresentando para 

ensinar ao professor o planejamento e a consecução do ensino, entendidos como as 

principais funções do professor? Como estamos ensinando o professor a fazer 

análise funcional do comportamento? Existem mudanças no modo de tratar o 

assunto no decorrer das décadas mais recentes? São perguntas que nos surgem e 

que podem ser investigadas na produção behaviorista radical. Em suma, qual a 

contribuição da AC/BR para a formação de professores? 

Com a finalidade de responder a este questionamento, propusemo-nos a 

analisar dissertações e teses brasileiras, produzidas no período de 1970 a 2002, 

direcionadas à formação de professores em particular. 

O exame específico dos trabalhos de teses e dissertações, inegavelmente 

um dos produtos mais importantes e talvez menos divulgados da atividade científica 

da pós-graduação brasileira, possibilita uma avaliação da natureza do conhecimento 

produzido pela AC/BR no que diz respeito à análise do comportamento e educação, 

com derivações para a formação de professores especificamente, nesse tipo de 

material.  

Estudos têm sido produzidos na literatura nacional e estrangeira com o 

objetivo de revisar a produção de uma determinada área. Isto ocorre porque o 

exame da produção existente numa determinada área é um dos fatores que 

impulsionam a produção e utilização de novos conhecimentos a partir daqueles já 

existentes, seja pelo favorecimento da sistematização e da divulgação do 

conhecimento produzido, seja porque fornece assistência aos pesquisadores 

interessados na área para superarem lacunas historicamente produzidas.  

Essas análises destinam-se primordialmente à sistematização do 

desenvolvimento teórico e aplicado na ciência podendo ser consideradas como um 

tipo de trabalho inserido na categoria ‘histórico’, conforme definição apresentada por 

ANDERY, MICHELETTO e SÉRIO (2000). No caso da AC/BR, as autoras afirmam 

que há grande diversidade de trabalhos realizados na área que podem ser 

considerados históricos, que vão da publicação de listas bibliográficas de trabalhos 
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publicados em AC até análises dos antecedentes e das influências filosóficas, 

científicas e sociais, conforme citação a seguir. 

 

 
O que talvez possa ser novidade para um analista é a quantidade e 

diversidade de trabalhos históricos já realizados na área. A literatura 

compreende as listas bibliográficas de trabalhos publicados em Análise do 

Comportamento (Carrara, 1992; Epstein, 1977, 1995); os índices de textos 

historicamente importantes (Epstein e Olsons, 1983, 1984, 1985; Knap, 

1974, 1975); as análises das características de publicações da área (Laties 

e Mace, 1993), biografias (Bjork, 1993; Skinner, 1970, 1976, 1979, 1983; 

Keller, 1982); as avaliações do desenvolvimento e das características de 

pesquisa aplicada (Hayes, Rincover, Solnick, 1980); avaliações de 

desenvolvimento de áreas de pesquisas específicas (Michel, 1980); as 

análises do desenvolvimento do trabalho aplicado (Kazdin, 1978), do 

desenvolvimento conceitual da abordagem (Coleman, 1981; Sério, 1990; 

Tourinho, 1993; de Souza, 1997), do desenvolvimento epistemológico (Day, 

1980; Coleman, 1984; Smith, 1986; Micheletto, 1995; Matos, 1997, Lopes, 

1997; Moreira Carvalho, 1997) e de propostas ou implicações para o 

analista do comportamento (Coleman, 1985, Andery, 1990); as análises das 

relações entre os contextos cultural e a difusão do conhecimento produzido 

pela Análise do Comportamento (Bjork, 1996) e, finalmente, as análises dos 

antecedentes e das influências filosóficas, científicas e sociais (Day, 1980; 

Coleman, 1987). (ANDERY, MICHELETTO e SÉRIO, 2000; p. 138). 

 

Embora a relevância dos estudos quanto às características dos trabalhos 

produzidos por uma determinada área não seja novidade para analistas do 

comportamento nem para estudiosos em psicologia e ciências em geral, e ainda que 

existam várias iniciativas nesta direção, ainda não são tão freqüentes no Brasil os 

estudos que examinem sistematicamente as características da produção científica, 

seja da psicologia, seja da AC. Daí a relevância da proposição de um estudo sobre 

as contribuições da abordagem para a formação de professores no Brasil.  

 

1.2. Quais elementos a formação de professores em análise do comportamento 
deveria conter?  
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BIJOU, em 1970, já nos alertava para a necessidade de os 

professores/educadores que desejassem aceitar a oferta de contribuição da AC/BR 

para a educação, aprenderem com precisão os aspectos mais específicos da 

abordagem, por fontes primárias e por observação de aplicações em contexto 

educacional, e tivessem mais oportunidades de praticar tal aplicação sob supervisão 

de um profissional experimentado. Isso poderia ocorrer em escolas dos mais 

variados níveis de ensino. Tais cuidados seriam necessários para garantir formação 

precisa em filosofia da ciência, conceitos e princípios da abordagem, pesquisa e, por 

fim, aplicação acurada da abordagem à educação propriamente dita (itens contidos 

na sua ‘proposta’ de formação docente); e, também, porque a abordagem ofereceria 

uma aparente e enganadora simplicidade que poderia interferir na qualidade da 

aplicação. Conforme o autor: 

 

 
Primeiramente, eles (os educadores) deveriam aprender com precisão os 

aspectos mais específicos da abordagem. Uma base completa é necessária 

porque a análise do comportamento não oferece uma pedra de toque. Isto é 

necessário porque a abordagem tem uma aparente simplicidade que pode 

ser ilusória e muitas propriedades sedutoras que podem ser enganadoras. 

Finalmente, isto é necessário porque aplicações efetivas requerem uma 

minuciosa análise da situação de ensino e perspicácia no rearranjo de 

contingências para eliminar dificuldades de promoção, estabelecimento e 

manutenção do comportamento desejado. Portanto, é essencial ao 

profissional aprender de fontes primárias: (1) a natureza dos conceitos, 

princípios e referenciais embasados em dados; (2) a metodologia de 

aplicação prática e a literatura básica em tecnologia comportamental de 

ensino; (3) a metodologia de pesquisa individual; e (4) a compreensão da 

análise do comportamento e suas implicações para práticas educacionais.  

Em segundo lugar, os profissionais devem obter experiência para a 

aplicação desses princípios. Aqueles que usarão essa abordagem devem 

organizar observação de demonstrações em contextos educacionais reais e 

devem procurar oportunidades para praticar as técnicas sob supervisão. 

Tais experiências de primeira mão proporcionam ocasiões nas quais podem 

ser enfrentados os problemas de gerenciamento de contingências de 

programação de conteúdos. Isso também provê oportunidades para serem 

reforçados pelas mudanças visíveis que resultam de seus esforços. Se não 

houver pré-escolas ou escolas elementares para demonstração em classes 

de fácil alcance, os educadores que ensinam em instituições de ensino 
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superior podem aplicar tais princípios em suas classes (Ferster, 1968; e 

Keller, 1968). Eles podem fazer isto se houver oportunidades para observar 

a aplicação de princípios comportamentais na educação de crianças mais 

jovens. Não somente existirá uma nova fonte de satisfação, mas seus 

estudantes poderão, provavelmente, apreciar a abordagem da 

aprendizagem centrada no ensino. (BIJOU; 1970, p. 69 e 70)9.  

 

A oferta da análise comportamental para a formação de professores de 

BIJOU (1970) compõe-se explicitamente de quatro itens: 1. Filosofia da ciência, 2. 

Conceitos e princípios; 3. O método de pesquisa central e 4. Procedimentos para 

aplicação de conceitos e princípios de ensino.  

O Behaviorismo radical, como Filosofia da ciência, para o autor, abarca 

concepções básicas referentes ao objeto de pesquisa da psicologia, às interações 

reguladas entre o comportamento de um indivíduo e eventos ambientais que 

produzem seu comportamento, ao desenvolvimento do comportamento, suas 

continuidades às continuidades presentes em seu objeto de estudo, às relações 

entre interações simples e complexas, complexidade do objeto de estudo e à 

flexibilidade do sistema explicativo ou teoria. Conforme o autor:  

 

 
1. O objeto de pesquisa da psicologia é a interação entre o 

comportamento de um organismo integral e eventos ambientais. Essas 

                                                 
9 Tradução do original: “First, they should learn with precision the more specific aspects of this 
approach. A thorough grounding  is necessary because behavioral analysis does not offer a 
touchstone. It is necessary because the approach has an apparent simplicity that can be deceptive, 
and many alluring features that can be misleading. Lastly, it is necessary because effective application 
requires a minute analysis of the teaching situation, and ingenuity in rearranging contingencies in 
order to eliminate difficulties and to expedite the establishment and maintenance of the desired 
behavior. It is therefore essential that the practitioner learn from first sources: (1) the nature of the 
concepts and principles and referential supporting data, (2) the methodology of practical application 
and the basic literature on the behavioral technology of teaching, (3) the individual research 
methodology, and (4) the assumptions of behavioral analysis and their implications for educational 
practices. Second, the practitioners should obtain experience in applying these principles. Those who 
would use this approach should arrange to observe demonstrations in actual educational settings, and 
should seek out opportunities to practice the techniques under supervision. Such first-hand experience 
provides occasions in which one must face and deal with the problems of contingency management 
and subject-matter programming; it also provides opportunities to be reinforced by the visible changes 
that result from one’s efforts. If there are no preschool or elementary school demonstration classes 
within easy reach, educators who teach in colleges and universities might apply these principles to 
their classes (Ferster, 1968; and Keller, 1968). They might do this even if there are opportunities to 
observe the application of behavioral principles to the education of young children. Not only will it give 
them a new source of satisfaction but their students would probably appreciate a learner-centered 
approach to instruction.” (BIJOU, 1970 p. 69 e 70) 
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interações são analisadas em termos observáveis, mensuráveis e 

replicáveis e, portanto, são passíveis de investigação científica; 

2. As interações entre o comportamento de um indivíduo e os eventos 

ambientais são reguladas. Dado um indivíduo com seu legado único 

biológico, mudanças em seu comportamento psicológico são uma função 

de sua história interacional e da situação atual na qual ele está se 

comportando;  

3. Como em todas as ciências, o objeto de estudo da Psicologia existe 

em continuidades. Supõe-se existirem continuidades em estágios de 

desenvolvimento (normal, atrasado e acelerado), em relações entre 

desenvolvimento normal e patológico, nos problemas e procedimentos 

da pesquisa básica e aplicada e na análise do fenômeno psicológico de 

dados brutos à formulação teórica; 

4. Interações complexas desenvolvem-se desde simples interações que 

se iniciam nas relações iniciais do bebê com pessoas e objetos. Isto não 

significa que comportamentos complexos são presumidos da soma de 

comportamentos simples. Como é estabelecida uma forma específica de 

comportamento complexo, tal como a resolução de um problema 

matemático, é um problema para estudo experimental. A análise final de 

qualquer classe de comportamento complexo provavelmente envolveria 

muitos conceitos e princípios tais como controle de estímulos diminutos 

(minute), variações sutis nas condições da situação e complexos 

esquemas de reforçamento. 

5. Uma teoria psicológica e sua tecnologia são sistemas abertos e 

flexíveis. Isto é, um novo conceito, um novo princípio ou uma nova 

técnica podem ser adicionados a qualquer momento a uma lista 

existente, desde que exibam as credenciais apropriadas: devem estar 

ligados inequivocamente a eventos observáveis, precisam ser funcionais 

e não podem se sobrepor aos conceitos, princípios ou técnicas já 

catalogadas. (BIJOU, 1970, p.66 e 67) 10 

                                                 
10 Tradução do original: “The subject matter of psychology is the interaction between the behavior of 
an integral organism and environmental events. These interactions are analyzed in observable, 
measurable, and reproductible terms and therefore are amenable to scientific investigation. 2. The 
interaction between the behavior of an individual and environmental events are lawful. Given an 
individual with his unique biological endowment, changes in his psychological behavior are a function 
of his interaction history and the current situation in which he is behaving. 3. As in all of the sciences, 
the subject matter of psychology exists in continuities. Continuities are assumed to exist in the stages 
of development, in the rates of development (normal, retarded, and accelerated), in the relationships 
between normal and pathological development, in the problems and procedures of basic and applied 
research, and in the analysis of psychological phenomena from raw data to theoretical formulation. 4. 
Complex interactions evolve from simple interactions and begin with the infant’s initial relationship with 
people and objects. This does not mean that complex behaviors are assumed to be sums of simple 
behaviors. How a specific form of complex behavior, such as mathematical problem solving, is 
established is a problem for experimental study. The final analysis of any class of complex behavior 
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Os conceitos e princípios da análise comportamental, a fazerem parte da 

proposta de BIJOU (1970), referem-se a eventos comportamentais observáveis, às 

condições ambientais e às relações entre eles. São definidos por seus efeitos no 

ambiente (como produção ou remoção de estímulos) e por seus efeitos no 

comportamento, como oferecer ocasião para uma classe de comportamento 

operante. Podem ser divididos em comportamento respondente e comportamento 

operante, o primeiro produzido por eventos estimuladores antecedentes e o segundo 

sensível tanto a  eventos estimuladores antecedentes como conseqüentes11.  

Os conceitos ambientais também se incluem em duas outras categorias, 

quais sejam, estímulos com propriedades funcionais e fatores contextuais. Exemplos 

de funções do estímulo: estímulo condicionado em uma interação respondente e 

estímulo discriminativo numa interação operante. Exemplos de fatores contextuais 

são a saciação ou privação de estímulos reforçadores, interrupção de ciclos de sono 

e intervenção com drogas.  

“Os princípios de uma abordagem comportamental são enunciados que 

descrevem relações demonstradas entre variáveis comportamentais e ambientais...” 

(BIJOU, 1970; p. 67) 12 e podem ser agrupados em aquisição e extinção do 

comportamento operante, controle de estímulos do comportamento operante, 

reforçadores condicionados, esquemas de reforçamento, comportamento 

respondente e condicionamento respondente, controle aversivo e emoção e 

motivação.  

Quanto à pesquisa, o autor considera importante ensinar a análise 

experimental das interações entre mudanças no comportamento individual e eventos 

ambientais. Diferentemente de outras abordagens, a pesquisa em AC/BR não é 

planejada para testar teorias ou hipóteses, mas para demonstrar relações funcionais, 

ou ainda, para avaliar uma aplicação prática de conceitos e princípios. Num 

                                                                                                                                                         
would probably involve many concepts and principles such as minute stimulus control, subtle 
variations in setting conditions, and intricate schedules of reinforcement. 5. A psychological theory and 
its technology are open and flexible systems. That is, a new concept, a new principle, or a new 
technique may at any time be added to the existing list, provided that it can display the proper 
credentials: it must be tied unequivocally to observable events; it must be functional; and it must not 
overlap with the concepts, principles, or techniques already catalogued.” (BIJOU, 1970; p. 66-67).  
11 Muito embora o que provoque a alteração da probabilidade de emissão de um comportamento 
operante sejam os eventos conseqüentes.  
12 Tradução do original: “The principles of the behavioral approach are statements describing 
demonstrated relationships among behavioral and environmental variables.” (BIJOU, 1970; p. 67) 
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ambiente especificamente educacional, não se trata de determinar se um método é 

melhor que outro, mas de projetar um ambiente educacional para que cada criança 

possa aprender tarefas específicas para somente então comparar situações 

projetadas com outras situações escolares.  

Sobre aplicação à educação, BIJOU (1970) menciona a aplicação dos 

conceitos e princípios da análise comportamental em sala de aula, referindo-se ao 

comportamento observável do aluno em relação às técnicas de ensino do professor, 

aos materiais de ensino, às contingências de reforçamento e ao contexto (setting). A 

definição de ensinar, para Bijou, é a mesma de SKINNER (1972), ou seja, uma 

situação na qual o professor arranja contingências de reforçamento para promover a 

aprendizagem. Quais conteúdos devem ser desenvolvidos pelo arranjo de 

contingências, na opinião de Bijou? Comportamentos de estudo que devem ser 

incorporados ao cotidiano do estudante na escola e em tempo futuro, conteúdos ou 

assuntos acadêmicos formais, além de comportamentos e hábitos éticos. Tudo isto 

deve ser desenvolvido com respeito ao ritmo do estudante e com eliminação ou 

redução máxima de frustrações e conseqüências aversivas.  

O autor ressalta na programação de contingências o cuidado que o 

professor deve ter ao usar reforçamento. Ele desaconselha o uso excessivo de 

contingências arbitrárias e reforçadores artificiais como tokens (vales), doces, 

pontos, estrelas, etc. Ele acredita ser aconselhável o uso de conseqüências 

reforçadoras mais facilmente disponíveis na sala de aula, como confirmação e 

indicação de progresso, realização do trabalho preferido, aprovação, dentre outros. 

Os reforçadores arbitrários podem ser necessários no início da aprendizagem mas, 

neste caso, deve ser programada a sua substituição por reforçadores naturais 

(intrínsecos ou automáticos) da situação.  

Também faz parte da tarefa de ensinar e, conseqüentemente, do arranjo de 

contingências, a programação de materiais didáticos. Mas o autor também faz 

ressalvas ao uso exagerado de máquinas de ensinar (atuais computadores). Para 

ele, as máquinas seriam importantes para o ensino apenas quando ajudassem o 

professor a arranjar as contingências que promovem a aprendizagem na 

apresentação de material apropriado. A programação propriamente dita, respeitando 

a aprendizagem com pouca ou nenhuma frustração e na base do reforçamento 

positivo, com reforçamento diferencial de aproximações sucessivas à 
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habilidade/conhecimento ou comportamento final, nas palavras do autor constitui-se 

em:  

 

 
(1) expressar em termos claros o objetivo ou comportamento que se deseja 

atingir; (2) avaliar o repertório comportamental da criança relevante para a 

tarefa; (3) arranjar em seqüência o material didático ou critério 

comportamental para reforçamento; (4) iniciar a criança naquela unidade 

seqüenciada na qual ela tenha respondido corretamente cerca de 90% das 

vezes; (5) gerenciar as contingências de reforçamento com a ajuda de 

máquinas de ensinar e outros artifícios/aparelhos para fortalecer 

aproximações sucessivas ao comportamento final e para construir 

reforçadores condicionados que sejam intrínsecos à tarefa, e (6) manter 

registros das respostas da criança como base para modificações de 

materiais e procedimentos de ensino. (BIJOU, 1970; p. 68)13

 

ZANOTTO (1997) também é uma autora que se preocupou em discutir 

formação de professores na perspectiva da AC/BR. A autora não propõe, como 

Bijou, uma formação de professores propriamente dita, mas analisa, sob o enfoque 

de Skinner, o que deveria conter ou quais elementos deveriam embasar uma 

proposta de formação de professores, uma vez que o autor não efetua uma proposta 

explícita sobre o tema. A partir de textos exclusivos de Skinner ela organiza as 

concepções do autor no que se refere ao tema na seguinte seqüência: 1. conceitos 

básicos do sistema explicativo sobre o comportamento humano; 2. sua concepção 

de aprendizagem; 3. sua concepção de ensino; 4. o planejamento sistemático do 

ensino; 5. o quê deve ser ensinado; 6. para quê ensinar e 7. o professor na proposta 

Skinneriana de ensino. Muitos elementos vão sendo repetidos ao longo da 

construção do texto, uma vez que todos os elementos se entrecruzam, mas, 

apresentaremos uma síntese do que a autora considera importante ressaltar da 

proposta Skinneriana em cada um dos tópicos selecionados. 

                                                 
13 Tradução do original: “...(1) sate in objective terms the desired terminal or goal behavior, (2) assess 
the child’s behavioral repertory relevant to the task, (3) arrange in sequence the stimulus material or 
behavioral criteria for reinforcement, (4) start the child on that unit in the sequence to which he can 
respond correctly about 90% of the time, (5) manage the contingencies of reinforcement with the aid of 
teaching machines and other devices to strengthen successive approximations to the terminal 
behavior an to build conditioned reinforcers that are intrinsic to the task, and (6) keep records of the 
child’s responses as a basis for modifying the materials and teaching procedures.” (BIJOU, 1970; p. 
68)  
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Quanto aos conceitos básicos do sistema explicativo de SKINNER, a 

autora discorre sobre o comportamento operante, contingências de reforço e o 

modelo de causalidade por conseqüências. O comportamento operante é o objeto 

da AC/BR, constituindo-se na relação homem-ambiente, possuindo uma natureza 

processual, mutável e fluida. Trata-se de operar sobre o mundo, modificá-lo e ser 

modificado pelas conseqüências de sua ação. A noção de comportamento, na 

abordagem, dá-se dentro de uma compreensão científica de sua natureza e 

compreende os estados corporais ou comportamentos que ocorrem no mundo 

interno, sob a pele, regidos pelas mesmas leis e sendo sempre fenômenos a serem 

explicados e nunca a causa ou explicação de fenômenos ‘psicológicos’ quaisquer.  

As contingências de reforço também compõem o rol de conceitos básicos a 

comporem uma visão Skinneriana do tema formação de professores. Trata-se da 

análise entre estímulos antecedentes ou ocasião em que o comportamento ocorre, o 

próprio comportamento e as conseqüências por ele produzidas. É uma análise 

probabilística, distanciando-se do modelo de causalidade da mecânica clássica ou 

física Newtoniana.  

O modelo de causalidade por conseqüências adotado por SKINNER é o 

modelo darwinista de seleção natural em níveis filogenético, individual e cultural. O 

primeiro nível refere-se às seleções realizadas por variações genéticas na história da 

espécie, o segundo por condicionamento operante na história de vida do sujeito e o 

terceiro por variações na história das práticas culturais. O terceiro nível de 

determinação do comportamento humano tornou especialmente importante o 

desenvolvimento do comportamento verbal, possibilitando o acúmulo e a 

transmissão de conhecimentos tão afetos à educação formal e informal (aprende-se 

por comportamento modelado diretamente pelas conseqüências e/ou por regras – 

descrições verbais das contingências como instruções, conselhos, máximas, leis 

etc.), tornando-se elemento indispensável para a sobrevivência dos indivíduos numa 

dada cultura e para a sobrevivência da cultura, propriamente dita.  

A concepção de aprendizagem é focalizada, por ZANOTTO (1997), em 

sua relação com o ensino. O homem aprende e muda o seu comportamento em sua 

relação com o mundo (conceito de comportamento operante). O mesmo ocorre no 

ambiente escolar institucional, de modo sistemático e planejado, em comparação ao 

que ocorre no mundo natural. No mundo real/natural, a aprendizagem se dá por 

contingências reforçadoras naturais e, portanto, com o aprendiz motivado pela 
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curiosidade natural e prazer da descoberta. Para a autora, é praticamente impossível 

trazer para a sala de aula o mundo real mas há formas alternativas de despertar o 

interesse do aluno e motivá-lo a aprender. O aluno possui um papel ativo ao 

aprender: ele precisa se comportar dentro de um determinado contexto para ser 

reforçado pela aproximação sucessiva aos objetivos finais. Trata-se de uma posição 

diferenciada da concepção de aluno passivo e receptor de conteúdos, bem como de 

concepções espontaneístas de que o aluno simplesmente aprende ao fazer. O 

conceito de motivação, que sustenta a concepção de aprendizagem, é fundado nas 

contingências de reforçamento arranjadas pelo professor, opondo-se às concepções 

clássicas em que a motivação é um impulso interno que move o homem a se 

comportar.  

A autora, embasando-se em Skinner, defende que a motivação pode ser 

detectada somente pela observação da ocorrência de uma relação:  

 

 
Só podemos inferir a ‘motivação’ de um aluno a partir da relação entre dois 

aspectos: a operação que tem como efeito estabelecer o valor reforçador de 

uma classe de estímulos (por exemplo, impedir por certo tempo um aluno de 

realizar atividades físicas é uma operação que aumenta o valor reforçador 

da realização dessas atividades) e o repertório comportamental do indivíduo 

que possibilita que ele se comporte de modo a ser reforçado pela referida 

classe de estímulos. A presença de apenas um desses aspectos não é 

suficiente para explicar o comportamento ‘motivado’. (p 27 e 28) 

 

É possível (e desejável), portanto, criar e manter a motivação do aluno, 

criando condições para que o aluno apresente de forma diligente e produtiva o 

comportamento que dele se espera, expondo-o a contingências de reforçamento 

planejadas para que o comportamento aprendido se mantenha em estados de força 

por períodos razoavelmente longos de tempo e em função de reforçamento 

intermitente. Tal arranjo deve levar em consideração aspectos como o tipo de 

reforçador disponível, ou a disponibilizar, por meio de operações estabelecedoras 

apropriadas na situação de ensino-aprendizagem, o repertório comportamental do 

aluno e as contingências de reforçamento adequadas, sempre com vistas à 

aquisição, fortalecimento e manutenção dos comportamentos compatíveis com os 
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objetivos pretendidos. A defesa do respeito ao ritmo próprio do aprendiz e a 

minimização do erro também é efetuada pela autora.  

Sobre a concepção de ensino definida pela relação com a aprendizagem, 

a autora (assim como BIJOU, 1970) também recorre à definição de Skinner: “... 

Ensinar pode ser definido como o dispor de contingências de reforçamento sob as 

quais o comportamento muda...” (1968/1972, p. 113/108). Ela ainda enfatiza o 

caráter de atividade planejada e intencional do processo ensino-aprendizagem. Não 

se pode esperar que o aluno se comporte para então reforçá-lo; deve-se levá-lo a se 

comportar. Deve haver um objetivo a ser atingido e criação de contingências que 

possibilitem a sua consecução. A responsabilidade pelo planejamento do ensino é 

do professor.  

 

 

Mas contingências só podem ser arranjadas quando se tem clareza das 

mudanças comportamentais que se quer obter. Por isso, falar em ‘arranjo de 

contingências’ é também afirmar o caráter intencional do ensino. Embora 

inadequado em uma análise comportamental, o termo ‘intencional’ (tão 

freqüentemente usado em algumas abordagens educacionais) aqui significa 

que quem ensina o faz para que alguém aprenda alguma coisa de modo 

eficiente. Ou, como diria um analista comportamental, quem ensina deve 

ficar sob controle do que quer ensinar, de quem está sendo ensinado e das 

condições disponíveis na situação de ensino. Falar em ‘mudar’ ou ‘gerar’ 

comportamento ou em levar alguém a se ‘ comportar de um certo modo’ 

indica a existência de um objetivo que se pretende atingir. Não se ensina se 

não se sabe o que se quer ensinar e se não se criam as condições 

necessárias para ensinar o que se pretende. ... Um ensino assistemático e 

não planejado impede a identificação de suas próprias falhas, impossibilita a 

crítica e a revisão do que é feito sob o nome de ensino e gera perigosos 

subprodutos como a atribuição de culpa ao aluno e a irresponsabilidade 

daquele que ensina em relação ao processo e ao produto de seu trabalho.  

(ZANOTTO, 1997; p. 32 e 33).  

 

O arranjo de contingências que define o processo ensino-aprendizagem 

cabe ao professor, fugindo do uso abusivo de controle aversivo na educação. A 

autora acredita que a insistência no uso exclusivo de reforçadores naturais na sala 

de aula é uma prática tão reveladora da incompreensão da natureza da atividade do 
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ensino quanto o uso abusivo de controle aversivo, dado o caráter formal da escola e 

de sua distância em relação aos reforçadores disponíveis no mundo natural. 

“Assumido como instrução formal e planejada e entendido como arranjo de 

contingências para agilizar a aprendizagem, o ensino tem, necessariamente, uma 

dimensão de arbitrariedade.” (p. 55). A autora ressalta um certo impasse na 

problemática da naturalidade ou artificialidade (arbitrariedade) das contingências 

disponíveis para o ensino formal (nota, promoção e diploma são reforçamentos 

arbitrários), apontando o caráter de certa forma arbitrário da escola e os limites da 

utilização de reforçadores naturais no ensino, uma vez que não se pode trazer para 

a sala de aula tudo o que se passa na vida cotidiana. Há limites no uso de 

reforçadores naturais e dificuldades no uso de reforçadores arbitrários, conforme 

trecho a seguir:  

 

 

Parte significativa dos eventos reforçadores usados nas contingências de 

ensino é arbitrária e tipicamente associada às atividades educacionais 

institucionais. Nota, promoção e diploma são exemplos desses reforçadores 

educacionais arbitrários ou extrínsecos mencionados por Skinner, criados, 

provavelmente, para ultrapassar os limites colocados pelo uso de 

reforçadores naturais. Um desses limites, já mencionado quando da 

apresentação da crítica de Skinner à aprendizagem natural, diz respeito à 

impossibilidade de trazer para a sala de aula tudo aquilo que se passa na 

vida cotidiana. A escola constitui-se em um ambiente construído e 

contingências comparáveis à maioria das contingências que vigoram no 

ambiente natural não estão ali presentes. (ZANOTTO, 1997; p. 56) 

 

Para ZANOTTO, a principal dificuldade na utilização de um reforçador 

natural contingente ao comportamento que se quer instalar é que a ocorrência de 

um reforçador natural pode ser tão demorada que este pode não ser passível de 

utilização em situações de ensino (ex.: escrever um recado para o vizinho). Esta 

seria uma razão para o planejamento cuidadoso dos reforçadores disponíveis, 

mesmo que arbitrários, em relação ao comportamento, ou seja, devem ser 

planejadamente arranjados e contingentes ao comportamento que se deseja 
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instalar. Também lembra a necessidade de garantir a imediaticidade, clareza e 

freqüência do reforçamento no início da aprendizagem.  

O uso de reforçadores arbitrários parece ser defendido por Skinner em 

momentos iniciais da aprendizagem, porém, devendo ser substituídos por 

reforçadores naturais ao longo do processo sob pena de não garantir a eficácia do 

ensino a longo prazo. A eficácia do ensino é avaliada, em última instância, pela 

utilização na vida cotidiana do que o indivíduo aprendeu na escola, sob 

contingências de reforçamento naturais. No entanto, o ensino propriamente dito 

passa-se sob contingências artificialmente planejadas, não se restringindo às 

conseqüências naturais. 

 
Reafirma, em sua proposta, e coerentemente com a maneira como entende 

a natureza da atividade de ensinar, a defesa do uso de reforçadores 

arbitrários; mas acrescenta, na mesma afirmação, um outro aspecto 

característico do ensinar que traz implicações diretas para suas propostas 

de planejamento da educação... A questão que se coloca para os 

professores, em decorrência de tal concepção, refere-se a como e o que 

ensinar hoje, sob contingências artificialmente planejadas, de modo que o 

aluno aprenda comportamentos que possam ser úteis num tempo futuro, 

sob contingências naturais. (ZANOTTO, 1997; p. 58) 

 

Para que o ensino tenha resultados a longo prazo, deve-se ter como 

objetivo também preparar o aluno para a escassez e não imediaticidade dos 

reforçadores que estarão disponíveis ou não na vida cotidiana.  

O uso do controle aversivo na educação (reforçamento negativo e 

punição), compartilhado pelas contingências sociais mais amplas, é apontado pela 

autora como uma dificuldade a ser superada. Apoiando-se em Skinner, a autora 

destaca a modificação das formas punitivas utilizadas na escola, a ineficiência da 

punição como instrumento de ensino, os efeitos colaterais provenientes de seu uso. 

Anteriormente a punição era efetuada sob forma de castigo corporal e hoje assume 

formas mais sutis (interações pouco amistosas, críticas constantes, pequenos 

castigos, ameaças e cobranças, notas e as próprias atividades em sala de aula). A 

ineficiência da punição é facilmente observada pelo caráter temporário do seu efeito 

sobre a supressão da força do comportamento em questão. Além disto, apresenta os 

já bastante conhecidos subprodutos ou efeitos colaterais como fuga e esquiva 
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(chegar atrasado, cabular aulas, abandonar a escola, ficar desatento, não responder 

quando perguntado, não participar das atividades, colar nas provas), estereotipia e 

rigidez (tornar-se apático, acomodar-se à situação sem reagir ou reclamar, desistir 

definitivamente da escola). “Viver fugindo/esquivando-se, viver sob circunstâncias 

nas quais constantemente atua para remover ou atenuar os eventos aversivos, 

acaba por tornar o indivíduo um ser passivo e sem ação....”. (ZANOTTO, 1997; p. 37 

e 38). É importante lembrar que os efeitos de fuga e esquiva advindos da punição, 

bem como o modelo de desamparo adquirido (análogo laboratorial da depressão em 

circunstâncias de vida real), estão comprovados em laboratório sob circunstâncias 

controladas com animais de diversas espécies.  

Apesar da ineficiência da punição em ensinar o pretendido e dos seus 

efeitos colaterais, ainda são de uso generalizado as ‘filosofias’ que embasam o uso 

da punição, como a de que o sucesso depende de esforço (no sentido de 

sofrimento) pessoal e que o bom ensino é o que pune e reprova. A punição não 

ensina o comportamento pretendido e não é eficiente em garantir a ocorrência do 

comportamento desejado (ZANOTTO, 2000). “Por não especificarem o 

comportamento final esperado, contingências aversivas – especialmente as de 

punição – não são adequadas para ensinar. Punindo um comportamento indesejado 

não garantimos a ocorrência do comportamento desejado” (p. 49). Indo além, a 

punição gera também contra-controle sob as mais variadas formas verbais ou não 

verbais (irreverência, indelicadeza, anti-intelectualismo, violência e até vandalismo), 

podendo ser dirigidos ao professor, à escola e à educação de modo geral.  

 

 
No contexto educacional, o contracontrole aparece, muitas vezes, sob a 

forma de contra-ataques do aluno dirigidos ao professor, à escola ou até à 

educação como instituição. É assim que a análise comportamental explica 

os comportamentos de alunos que se relacionam com seus professores de 

forma indelicada, irreverente e até mesmo rude, chegando, em algumas 

situações, a serem violentos, que praticam atos de vandalismo contra 

prédios escolares, que criticam aberta ou veladamente o trabalho ali 

desenvolvido, chegando alguns a adotar uma postura que Skinner 

denomina ‘anti-intelectualismo’...É o controle aversivo gerando mais controle 

aversivo e tornando o espaço educacional, também para o professor, um 

espaço marcado pela aversividade . (ZANOTTO, 2000 p. 50) 
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Para a autora, a simples eliminação do controle aversivo não possibilita, 

automaticamente, o surgimento do interesse e da curiosidade naturais do aluno. Mas 

há alternativas desejáveis, ou seja, o aluno pode e deve aprender sem sanções e o 

professor pode ensinar sem recorrer ao uso do controle aversivo, como reforço de 

comportamentos incompatíveis com os inadequados, programação de novas 

contingências que possibilitem o sucesso do aluno, minimização das possibilidades 

de erro e planejamento rigoroso de práticas alternativas, sempre atentando aos 

cuidado com o método de ensino. “Esta mudança requer que ao professor seja dada 

a oportunidade de aprender sobre a relação entre as suas ações e as ações de seus 

alunos.” (ZANOTTO, 1997; p. 43) 

Quanto ao planejamento sistemático do ensino, ZANOTTO (1997) 

explicita vários passos necessários para um ensino eficaz. Aponta a necessidade do 

professor dominar uma ‘tecnologia’ ou uma metodologia de ensino que o prepare 

para o enfrentamento dos problemas relativos ao ensinar.  

Os passos iniciais de um planejamento compõem-se da “... explicitação 

precisa daquilo que se quer ensinar, por um conhecimento, mesmo que parcial, 

sobre quem vai ser ensinado e pela caracterização de alguns aspectos do ambiente 

em que o ensino se processa e que podem contribuir ou dificultar o trabalho de 

ensinar.” (ZANOTTO, 1997; p. 50).  

Sobre o que se quer ensinar, aponta que a tarefa primordial da educação é 

o estabelecimento de objetivos finais, formulando-os em termos do comportamento 

do aluno, contendo em sua formulação a explicitação das ações a percorrer, o 

estabelecimento das condições que as propiciam e as conseqüências produzidas 

pelas próprias ações.  

 

 

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 o 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, 1997; p. 51).  
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Além de auxiliar a definir o caminho a percorrer, especificar os objetivos, 

permite, ao professor, ver-se como parte das condições necessárias para entender e 

mudar o comportamento do aluno, além de permitir aperfeiçoar a avaliação do aluno 

e da própria atuação do professor ao ensinar. Por que os objetivos devem ser 

expressos em termos comportamentais abertos? Porque objetivos ‘mentais’ ou 

‘cognitivos’ impedem a identificação de mudanças que devem ocorrer no aluno como 

indicação de que houve aprendizagem.  

Sobre quem vai ser ensinado, a autora aponta a necessidade de o 

professor conhecer o repertório comportamental de seus alunos. Isto é necessário 

para planejar procedimentos que considerem a individualidade de cada aluno. 

Considerar a individualidade do aluno, para a autora, implica em considerar o papel 

ativo do aluno no processo de aprender, a sua suscetibilidade a determinados 

reforçadores e também a variabilidade e a diversidade comportamental dos alunos14 

na proposta de ensino. Obviamente, não é necessário conhecer todos os 

comportamentos já disponíveis no repertório dos alunos, mas é necessário identificar 

comportamentos que possam servir de ponto de partida para os novos 

comportamentos que se pretende ensinar. Segundo a autora, também é desejável 

conhecer a suscetibilidade dos alunos aos reforçadores disponíveis na situação de 

ensino-aprendizagem, sejam eles naturais ou arbitrários, positivos ou negativos. 

“Conhecer os alunos a quem vai ensinar e as diferenças entre eles significa, 

também, que o professor deve ser capaz de identificar as suscetibilidades peculiares 

de seus alunos aos reforçadores, naturais ou arbitrários, positivos ou negativos, 

disponíveis na sala de aula.” (p. 69) 

A dificuldade da tarefa de identificar e analisar os repertórios 

comportamentais dos alunos e as diferenças significativas entre eles não torna a 

tarefa dispensável.  

 

 
Condições precisam ser criadas para que o professor aprenda a fazer esse 

tipo de análise e para que ele possa realizá-la de modo útil em sua sala de 

aula. Tanto quanto a colocação de objetivos em termos comportamentais, o 
                                                 
14 Tais diferenças são produto, basicamente de suas diferentes histórias de reforçamento ou histórias 
de vida, não desconsiderando diferenças decorrentes de variedade genética. De qualquer modo, 
recorrendo a Skinner, a autora menciona que a questão não é se essas diferenças são genéticas ou 
ambientais, mas sim, como podem ser planejadas contingências para reduzir diferenças e maximizar 
possibilidades de aprendizagem.  
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conhecimento dos alunos e de suas diferenças, ao possibilitar uma melhora 

nas condições de aprendizagem do aluno, certamente também contribui 

para mudar as condições de trabalho do professor. Colocado, mais 

freqüentemente, em situações em que vê seus alunos aprendendo mais e 

com menos esforço, o professor, provavelmente, ensinará melhor e com 

mais satisfação. (ZANOTTO, 1997; p. 57) 

 

Sobre a situação ou contexto em que o ensino se processa, a autora 

retoma a questão do uso dos reforçadores naturais ou arbitrários e seus limites, bem 

como introduz a discussão dos cuidados necessários ao uso dos reforçadores 

disponíveis em sala de aula, em especial, com os reforçadores pessoais. Há 

necessidade de o professor identificar, dentre os vários reforçadores existentes na 

escola, os que são acessíveis ao seu controle e manipulação, disponibilizando-os 

aos alunos no arranjo de contingências.  

Ela defende a necessidade de os reforçadores naturais serem substituídos 

pelos arbitrários, pela ‘arbitrariedade’ da situação de ensino, ou seja, conforme já 

mencionado, o tempo necessário para que o comportamento fique sob controle de 

reforçadores naturais torna sua eficácia reduzida em situação de ensino formal. Mas 

os reforçadores arbitrários também requerem cuidados. Segundo ZANOTTO (2000), 

os reforçadores naturais, primários ou incondicionados, mais comumente disponíveis 

na situação escolar são: “a afeição, a atividade, a novidade e a exploração do 

ambiente” (p. 72), porém, estariam sendo utilizados de modo assistemático e não 

planejado. Como exemplo cita-se o recreio, ou seja, sair para o recreio após um 

período sentado e parado não é, via de regra, nem uma conseqüência 

intrinsecamente produzida para as atividades de sala de aula e nem uma 

conseqüência administrada pelo professor às mesmas atividades.  

Reforçadores arbitrários como os especificamente pessoais (atenção e 

aprovação do professor, no caso de positivos; ou desatenção e repreensão, no caso 

de negativos), quando utilizados em demasia levam os alunos a estabelecerem uma 

indesejável dependência do professor. Também é desaconselhável a instabilidade 

ou inconsistência no uso de reforçadores pessoais por parte de professores e é 

necessário atentar para um possível reforço acidental de comportamentos 

inadequados do aluno sob contingências de reforçamento pessoal mal 
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administradas, como a ‘bajulação’ (instabilidade ou inconsistência no uso de 

reforçadores quaisquer pode ser problemático).  

A eficácia de reforçadores arbitrários dependerá do valor que os mesmos 

apresentam para  o aluno e do uso sistemático dos mesmos em contingências 

planejadas de reforçamento. As notas, por exemplo, terão valor reforçador a 

depender de estados de privação que precisam ser planejados. Para a autora, os 

reforçadores arbitrários como nota, promoção e castigo são problemáticos não por 

serem artificiais, mas por serem artificial e inefetivamente contingentes a 

comportamentos. 

Também é possível e desejável produzir reforçadores que atuem como 

mediadores entre o comportamento do aluno e conseqüências remotas. A autora 

menciona que o caminho a ser percorrido pelo professor é complexo e requer do 

professor conhecimentos e condições para percorrê-lo.  

 

 
As dificuldades e a complexidade que caracterizam esse processo só 

podem ser superadas com procedimentos criteriosamente planejados, sem 

perder de vista a marca característica do trabalho educacional: passar dos 

reforçadores arbitrários imediatos para os reforçadores autogerados, de 

modo a preparar o aluno para as conseqüências naturais, raramente 

imediatas, que os substituirão quando ele não mais estiver sendo ensinado. 

(ZANOTTO, 1997; p.62) 

 

Ao discorrer sobre procedimentos para um ensino eficaz, a autora retoma 

os conceitos de ensino e de comportamento operante, a partir dos quais são 

estabelecidos os critérios para a proposição de diferentes procedimentos de ensino, 

os quais podem atuar sobre as respostas emitidas, sobre os estímulos antecedentes 

e sobre os estímulos conseqüentes, definindo aprendizagem escolar e ensino 

escolar. No que se refere à definição de aprendizagem escolar, 

 

 
 ... o aluno aprende comportamento novo quando aprende a emitir, pela 

primeira vez, uma resposta que não possui em seu repertório ou a emitir 

formas de respostas diferentes das que já possui; quando aprende a emitir 

respostas diferenciadas, sob condições variadas e também quando continua 
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mantendo a resposta aprendida mesmo quando essa produz conseqüências 

diferentes das produzidas originalmente.  (ZANOTTO, 1997; p. 63).  

 

No que tange à definição de ensino escolar,  

  

 
E se ensinar é arranjar contingências de reforço, os procedimentos de 

ensino de Skinner referem-se, exatamente, a interferências planejadas em 

qualquer um dos elementos que compõem tais contingências. Diferentes 

procedimentos podem interferir, prioritariamente, em um de seus 

componentes, mas alteram a relação como um todo.  (ZANOTTO, 1997; p. 

63 e 64).  

 

Quanto aos procedimentos de ensino que atuam sobre as respostas 

emitidas, a modelagem por reforçamento diferencial de respostas que gradualmente 

se aproximam da resposta esperada é o procedimento básico. O professor parte de 

outras respostas já aprendidas pelo aluno, adotando procedimentos que o 

possibilitem construir nova resposta, em contraposição a esperar que a resposta 

esperada simplesmente ocorra. Reforçam-se algumas respostas e outras não 

(reforçamento diferencial). As respostas ou comportamentos reforçados são as mais 

próximas do comportamento objetivo. O professor deve distinguir pequenas 

alterações nas respostas emitidas pelo aluno e estabelecer critérios pelos quais 

reforçar ou não certas respostas. Note-se aí a noção de comportamento como 

processo fluido e contínuo, no qual o professor interfere com a modelagem.  

Existem também os procedimentos de ensino que atuam sobre os 

estímulos antecedentes, como o fornecimento de modelos a imitar (em que o modelo 

é quase sempre o próprio professor) ou o uso de instruções (comportamento verbal) 

que induzem o aluno a emitir uma resposta, enfatizando a necessidade do 

esvanecimento desses estímulos indutores, para que outros estímulos passem a 

induzir a resposta. Aqui também é requerido o reforçamento diferencial, para levar o 

aluno a discriminar os aspectos sutis do comportamento ou do produto a imitar. 

Como em todos os outros procedimentos, há que se atentar para a competência no 

planejamento das contingências que se utilizam de imitação, pois a ausência de 

cuidados adicionais pode gerar um subproduto indesejável, qual seja, levar o aluno a 

reproduzir comportamentos irrelevantes e generalizar indevidamente o 
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comportamento de imitar, de modo incompatível com o objetivo educacional mais 

amplo de formar indivíduos autônomos. O uso de instruções é especialmente 

relevante no ensino, por permitir o uso do comportamento verbal que possibilita aos 

homens transmitirem suas experiências e assim se beneficiarem do que outros já 

aprenderam. O uso inadequado de instruções, por sua eficácia, pode induzir o aluno 

a tornar-se insensível às contingências naturais. Em ambos os casos - imitação e 

instruções - é necessário que o professor construa estratégias de ensino para tornar 

o estímulo indutor cada vez mais fraco, até torná-lo desnecessário como variável de 

controle.  

Completando todos os elementos da contingência tríplice, a autora discorre 

sobre os procedimentos de ensino que atuam sobre as conseqüências, defendendo 

a utilização de esquemas de reforçamento intermitente para garantir a manutenção 

do comportamento aprendido e retoma o conceito de motivação. A chave da 

manutenção do comportamento adquirido está na criação de contingências 

reforçadoras contingentes ao comportamento do aluno. A motivação é uma 

conseqüência de contingências de reforçamento eficazes, especialmente as que 

envolvem reforço intermitente. As principais dificuldades do uso do reforçamento 

intermitente são: o professor reforçar antes da hora ou elevar muito rapidamente o 

nível de exigência.  

Sobre o que deve ser ensinado ou dos objetivos do ensino: 

Considerando o ensino como atividade planejada com vistas a possibilitar ao aluno o 

acesso aos conhecimentos e habilidades culturalmente produzidos, em 

contraposição à ênfase nas descobertas do aluno (que podem ou não ocorrer) e 

considerando a educação como responsável pelo preparo do aluno para o mundo 

fora da escola e no tempo futuro, a autora situa a discussão sobre quais 

comportamentos são necessários ensinar de modo a garantir a sobrevivência 

individual, do grupo social e da cultura (dentro do que vale a pena ser preservado). 

O que é um repertório relevante a ser desenvolvido? Basicamente, constitui-se de 

conhecimentos já produzidos pela humanidade, dentre os conhecimentos, as 

práticas éticas e sociais. Para a autora, Skinner seria contra a noção de que o aluno 

pode ‘descobrir’ sozinho o que a espécie humana vem construindo há séculos, 

sendo incorreto negar ao aluno o acesso ao conhecimento já produzido a respeito 

da natureza e do próprio homem. Conforme a autora:  
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“...uma situação de ensino em que o professor abre mão de ensinar as 

formas de pensar já aprendidas por outros homens, por considerá-las 

decorrência de processos de descoberta pessoais e intransferíveis, pode, 

na visão de Skinner, tornar o aluno ‘quase indefeso (s) contra a lógica 

incorreta, a superstição, o absurdo (non sense) místico e a demagogia’ 

(Skinner, 1978, p. 150)”. (ZANOTTO, 1997;  p. 78)  

 

O conhecimento é um comportamento predominantemente verbal15. Sendo 

assim, o comportamento a ser modelado e mantido em situação escolar é, no mais 

das vezes, verbal e posto sob controle de estímulos tanto verbais quanto não-

verbais. “Aquilo que é comumente nomeado como conhecimento ou saber sobre, e 

que é geralmente proposto como objeto de ensino nas escolas, é tratado por Skinner 

como comportamento verbal”. (ZANOTTO, 1997; p. 80). Os comportamentos não 

verbais ensinados na escola limitam-se a alguns tipos de habilidades motoras e 

perceptuais.  

As respostas a serem ensinadas também não podem ser resumidas a uma 

simples seqüência lógica de assuntos de uma disciplina ou ao ensino escalonado 

por critérios de dificuldade ou tamanho. A definição de conteúdos e objetivos finais 

advém de um trabalho coletivo, do qual participa também o analista do 

comportamento, o professor e outros, como administradores, pesquisadores, 

planejadores de política educacional etc..  

O autogoverno é tópico bastante ressaltado nos objetivos ou quando a 

autora se refere o quê ensinar. Assume formas diversas como ensino de 

autogoverno intelectual, autogoverno da motivação e autogoverno ético. Trata-se do 

ensino de comportamentos que possibilitam ao aluno o desenvolvimento da 

autonomia e da originalidade, sem abrir mão do conhecimento já acumulado pela 

humanidade. Para a autora, a ênfase de Skinner na transmissão do saber 

acumulado não representa um obstáculo ao ensino de respostas novas e originais e 

nem traz em si a defesa da réplica do passado, da repetição ou da uniformidade 

como metas. Os próprios princípios da variabilidade e da seleção do 

comportamento, vindos do modelo darwinista de seleção adotado por Skinner em 

seu modelo explicativo do comportamento humano, são incompatíveis com a mera 
                                                 

15 Importante notar que comportamento verbal não se refere ao vocal (forma da resposta) e nem à 
repetição (armazenagem e memorização). 
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reprodução. Sendo assim, o ensino de comportamentos originais e autônomos deve 

ser assumido como função da escola.  

O autogoverno intelectual ocorre quando o indivíduo precisa promover 

alterações em si mesmo e na situação, de modo a propiciar a ocorrência de resposta 

até então não disponível para ser reforçada, em outras palavras, quando o indivíduo 

emite nova resposta diante de uma situação problema. As alterações que ele 

provoca em si mesmo e na situação são comportamentos identificados como 

preliminares ou precorrentes, que possibilitam a emissão de um comportamento 

eficiente, anteriormente não disponível. Um exemplo de como gerar comportamento 

precorrente de forma verbal seriam as instruções que gerariam o comportamento 

bem sucedido. É necessário ensinar ao aluno como construir para si próprio estas 

descrições/instruções. Ensinar a pensar é um bom exemplo: pensar é um 

precorrente que precisa ser ensinado quando se quer ensinar ao aluno o 

autogoverno intelectual. Isto pode ser conseguido ensinando o aluno a focar atenção 

e a estudar (como classe de comportamentos contendo vários outros).  

O ensino de autogoverno da motivação também é necessário, pelos 

mesmos passos do ensino do autogoverno intelectual, garantindo a transição dos 

reforçadores arbitrários aos concernentes à tarefa, dos imediatos aos mediatos, dos 

freqüentes aos raros. “Se é possível ensinar ao aluno como alterar as condições 

responsáveis pela emissão de um comportamento requerido, é também possível 

ensiná-lo a construir reforçadores que responderão pela manutenção de seu 

comportamento.” (ZANOTTO, 1997; p. 91) 

E quanto ao autogoverno ético? Para a autora, Skinner referir-se-ia ao 

tratamento tradicional dos chamados problemas disciplinares, com uso abusivo de 

contingências aversivas ao lidar com comportamentos tidos como socialmente 

inadequados, revelando a dificuldade em arranjar contingências para o ensino do 

comportamento social eficiente. Também seria função da escola o ensino de regras 

éticas, além da família, instituições religiosas e governamentais, superando práticas 

aversivas comumente utilizadas. Não seria suficiente ensinar regras para o aluno, 

seria necessário ensinar o aluno a pôr em prática o seu enunciado e ensiná-lo a 

comportar-se em consonância com ela.  

O para quê ensinar constituir-se-ia, basicamente, na função da educação 

contribuindo para a sobrevivência da cultura. Reflete a confiança de Skinner no 

planejamento da educação com base numa ciência do comportamento humano 
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como possibilidade de evolução de uma cultura. Isto ocorreria tornando os indivíduos 

capazes de antecipar problemas e identificar sua solução, bem como identificando 

qual o ensino necessário para gerar tais comportamentos. Esta última tarefa deveria 

ser assumida coletivamente, por um conjunto de profissionais da área, áreas afins e 

por analistas do comportamento. Apesar disto, o papel do professor continua sendo 

privilegiado, uma vez que é ele que está em contato com o aluno e continua sendo o 

responsável por fazer vigorar as contingências de reforçamento sob as quais o aluno 

aprenderá.  

Ao fazer referência ao professor na proposta Skinneriana de ensino, a 

autora especifica suas funções, que abarcam todos os tópicos anteriormente 

mencionados, produz uma síntese dos aspectos principais já mencionados e se 

aprofunda em alguns de seus elementos. Caberia ao professor, em primeiro lugar, 

explicitar os objetivos em termos comportamentais do aluno, partindo de seu 

conhecimento e suas possibilidades. Tal explicitação possibilita ao professor que 

identifique as mudanças ocorridas em seus alunos, avalie o que aprenderam e o que 

falta para ser aprendido, também permitindo que o professor se responsabilize por 

acertos e erros de sua atuação.  

Em segundo lugar, viria o planejamento e execução de procedimentos de 

ensino, com transformação de conteúdos em pequenos passos, imediaticidade de 

reforçamento positivo, progressiva substituição de reforçadores e alteração gradual 

de estímulos, possibilitando uma aprendizagem o mais ágil, eficiente e prazerosa 

possível. Aqui entra o recurso à tecnologias de ensino várias, incluindo as ‘máquinas 

de ensinar’ (ou computadores, atualmente), os materiais programados, etc.  

Em terceiro lugar, é necessário efetuar a avaliação contínua dos processos 

de ensino e de aprendizagem como condição para novos planejamentos, colocando 

o professor em condições de avaliar o processo de aprendizagem e o processo de 

ensinar, incluindo o comportamento do próprio professor.  

Sobre os conhecimentos e formação necessários ao professor: de acordo 

com a autora, para cumprir com suas funções, Skinner defende ser necessário ao 

professor dominar os conhecimentos específicos da área de atuação relativos ao 

conteúdo) e dominar os conhecimentos relativos ao como ensinar. Conhecer os 

conteúdos possibilita ao professor a explicitação de objetivos de ensino em 

consonância com o desenvolvimento da área afeta. Mas o domínio de 

conhecimentos especializados por si só não garante qualidade de ensino; é 
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necessário também o conhecimento de métodos de ensino ou de ‘como ensinar’. 

Para ZANOTTO (1997), a proposta Skinneriana de formação de professores é a de 

que o professor deve aprender a ensinar em cursos os quais o preparem 

explicitamente para o exercício de sua profissão, garantindo aos mesmos o 

conhecimento de princípios básicos de aprendizagem que os possibilitem analisar 
contingências e planejá-las. O professor deve ser ensinado a ensinar, portanto. 

com contingências especialmente preparadas para tal. Mais uma vez a rejeição ao 

ensino expresso em senso comum ou como decorrência da experiência cotidiana 

(deixado ao acaso), como fonte de saber para o fazer docente.  

Segundo a autora, SKINNER aponta as contingências que explicam o 

comportamento do professor, sejam as presentes em sala de aula, sejam as do 

ensino mais amplas. As presentes em sala de aula dizem respeito ao efeito imediato 

que a ação do professor provoca no aluno e vice-versa, reforçando-se 

reciprocamente, tanto positiva quanto negativamente. “É na interação com o aluno, e 

em função do efeito de seu comportamento sobre o comportamento do aluno, que 

os comportamentos do professor são alterados ou mantidos”. (ZANOTTO, 1997; p. 

108). Aponta as conseqüências da preponderância de contingências aversivas em 

sala de aula, nas quais o professor fica mais sob controle dos erros e inadequações 

do aluno que dos acertos e adequações. A longo prazo, isto gera insatisfação 

pessoal e profissional advinda das situações coercitivas vivenciadas em sala de 

aula.  

 

 

Controlado pela alteração imediata do comportamento do aluno, obtida pelo 

controle aversivo, o professor se mantém atuando coercitivamente. Em 

longo prazo, porém, em função do contra-controle exercido pelo aluno, o 

professor passa a trabalhar também sob coerção, vivendo cotidianamente 

situações marcadas por emoções negativas e por insatisfação pessoal e 

profissional. (ZANOTTO, 1997; p. 109) 

 

Fatores ocorrendo fora da sala de aula também interferem nas 

contingências ali presentes. Skinner faria referência à macro-contingências, embora 

não tenha se detido nas mesmas.  
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Além de BIJOU (1970) e ZANOTTO (1997 e 2000), outra autora que 

oferece contribuições para a análise dos elementos a comporem a formação de 

professores numa perspectiva analítico-comportamental é GIOIA (2001). Ela 

analisou livros didáticos utilizados em cursos de formação de professores no Brasil, 

sob o ponto de vista de sua correção ou incorreção e propôs, para tanto, critérios de 

análise do material. Tais critérios podem ser entendidos como aquilo que, segundo a 

autora, deveria ser abordado, sobre AC/BR, em livros direcionados à formação de 

professores.  

Foram focalizadas, no material analisado, as concepções sobre os 
princípios filosóficos do behaviorismo radical, as referentes ao ensino e os 

conceitos básicos de análise do comportamento. Com relação aos princípios 
filosóficos do behaviorismo radical (filosofia da ciência ou concepções sobre o 

behaviorismo radical), as noções escrutinadas foram as que disseram respeito a 

fatores inatos na determinação do comportamento, eventos privados como parte das 

contingências, a singularidade humana ou concepção de homem como diferente de 

outros animais e de outros homens, liberdade e dignidade humanas com aspectos 

relacionados ao controle do comportamento ou a finalidade da sua aplicação na 

sociedade.  

Com referência ao ensino, GIOIA (2001), baseando-se em ZANOTTO 

(1997), analisou a contribuição da abordagem ao ensino em cinco itens: o que é 

ensinar, o papel do professor, como ensinar, o quê ensinar e para quê ensinar. Por 

último, mas não menos importante, os conceitos básicos da análise do 

comportamento focalizados foram: a relação resposta-reforço, controle de estímulos, 

instalação e diferenciação da resposta, controle aversivo, motivação, manutenção do 

comportamento, extinção operante e comportamento verbal.  

Os principais resultados encontrados quanto aos princípios básicos da 

abordagem foram: a relação operante é entendida como relação de dois termos (S-

R) e não de três. O controle de estímulos, quando mencionado, raramente foi 

relacionado a processos cognitivos. Não houve preocupação com a função 

mantenedora do reforço para o comportamento aprendido, ou então, apresentavam 

texto desprovido de sentido para o contexto educacional. Imprecisão na descrição 

de reforçadores também foi encontrada. Reforçamento extrínseco (arbitrário) e 

intrínseco (natural ou automático) foi pouco mencionado, bem como a gradativa 

passagem de um para o outro. Os autores apresentaram corretamente a posição 
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contrária da abordagem em relação ao uso do controle aversivo, com elevado índice 

de precisão da mesma. A noção de controle do comportamento não parece ser mais 

uma fonte de incompreensão e críticas em relação à abordagem. A noção de 

controle aversivo foi mista: punição não incluiu as duas formas de punir existentes e 

os efeitos da resposta fizeram parte da definição do conceito. Reforçamento 

negativo sofreu os mesmos erros que reforçamento positivo: não estava claramente 

identificada a resposta cuja probabilidade se alterava em função da conseqüência. 

Extinção foi o único conceito com o maior número de descrições precisas. Punição 

não foi diferenciada de extinção em suas sutilezas.  

Quanto aos princípios filosóficos do behaviorismo radical a maior parte dos 

livros focalizou eventos privados e fatores inatos. Os outros foram pouco tratados. 

Fatores inatos foram itens mascarados pela análise. Poucas foram as descrições 

que evidenciaram a determinação filogenética do comportamento. Os eventos 

privados foram mal-representados ao tratar da abordagem, desconsiderando o que a 

abordagem trata no mundo sob a pele (dons, instintos, cognição, sentimentos). 

Nesse caso, ocorreram dois tipos de imprecisão: as que entenderam que a 

abordagem os considerava irrelevantes e as que indicaram sua total exclusão como 

inobservável. Ambas criticavam a desconsideração do mental como causa do 

comportamento.  

E sobre o ensino? O que os livros didáticos falam sobre ensino na visão de 

Skinner? A noção de ensino, implicando o planejamento de contingências, não foi 

esclarecida em muitos livros, ocorrendo utilização de exemplos animais para 

descrever ensino e interpretação de  planejamento de contingências como liberação 

de reforço na hora certa. 

Segundo a autora, relata-se longamente sobre recursos técnicos como 

máquinas de ensinar e ensino programado, mas não se fala sobre o quê ensinar ou 

para quê ensinar. O papel da educação para a sobrevivência de uma cultura não 

chega a ser descrito pelos livros (em sua maior parte) e o comportamento verbal é 

colocado em segundo plano. De fato, não é possível falar do verbal se não se fala 

em cultura. A noção de contingência não foi mencionada ou foi interpretada como 

liberação de reforço, como decorrência, o papel do professor como quem planeja e 

dispõe contingências de ensino também não foi compreendido. Autonomia, cultura e 

planejamento são termos que não fizeram parte das frases que descreveram ensino, 

concluindo que a abordagem é eficiente mas não apropriada para assuntos maiores 
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ou complexos como a educação. Segundo a autora, “...a visão de ensino atrelada a 

recursos técnicos se encaixa perfeitamente ao quadro construído pelos autores.” 

(GIOIA, 2001; p. 189).  

Conforme se discorreu ao longo das últimas páginas, autores preocupados 

com o que a AC/BR tem a oferecer à educação e, mais especificamente, à formação 

de professores, assemelham-se quanto aos itens que uma formação de professores 

bem sucedida deve conter, embora difiram em alguns detalhes sobre os aspectos 

ressaltados em cada um dos itens mencionados. Tanto BIJOU (1970) quanto 

ZANOTTO (1997) e GIOIA (2001) incluem aspectos como Filosofia da Ciência, 

Conceitos básicos da abordagem e Aplicação à educação. BIJOU (1970) inclui, 

ainda, entre os tópicos que deveriam ser ensinados aos educadores, a Pesquisa ou 

demonstração de relações funcionais ou avaliação da aplicação prática de conceitos 

e princípios, contrapondo-se ao teste de teorias e hipóteses utilizado na pesquisa 

tradicional. O professor como pesquisador também é bastante valorizado por 

HANLEY (1970), em contraposição a uma visão de professor como aplicador de 

técnicas, atribuída erroneamente à AC/BR pela literatura menos informada.  

Tendo em vista o apresentado por esses autores, uma proposta de 

formação de professores analítico-comportamental conteria, entre outros tópicos, 

filosofia da ciência (ver quadro 1), como a compreensão da AC/BR e suas 

implicações para práticas educacionais e como concepções de aspectos poucos 

compreendidos sobre a AC/BR. Referem-se à caracterização dos princípios que 

sustentam a filosofia e diferem nos seus elementos na literatura consultada.  

 

Quadro 1: Aspectos a considerar na formação de professores: 1. Filosofia 
 
 BIJOU ZANOTTO GIOIA
Filosofia X  X Inclui filosofia da ciência em quase todos 

os itens, mas não os enfatiza em nenhum 
tópico especial 

x 

Concepção sobre 
behaviorismo radical 
 

x  X  

Fatores inatos   X  
Eventos privados   X  
Singularidade humana   X  
Liberdade e dignidade 
humanas 

  X  
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Fonte: BIJOU (1970), ZANOTTO (1997) e GIOIA (2001) 16

 

Tendo em vista o apresentado por esses autores, uma proposta de formação 

analítico-comportamental de professores também conteria conceitos básicos (ver 

quadro 2), princípios e referenciais da abordagem, consistindo em: definição de 

comportamentos e condicionamento operante e respondente, reforçadores 

condicionados, contingências de reforço ou contingência tríplice (dividida entre 

eventos estimuladores antecedentes e conseqüentes intermediados pela ação do 

organismo).  

Na definição de comportamento operante há que se destacar a relação 

resposta-reforço, bem como a menção às origens do reforço (primário, secundário e 

generalizado).  

O controle de estímulos, especificamente em relação ao comportamento 

operante, deve trazer elementos como a identificação do estímulo antecedente na 

relação operante, os procedimentos de discriminação ou generalização ou abstração 

ou, ainda de formação de conceitos, bem como de fading e encadeamento. Pode-se 

destacar ainda a função de estímulos condicionados em interações respondentes e 

não somente do estímulo discriminativo nas interações operantes.  

A instalação e diferenciação da resposta também se constituem em conceito 

básico a ser apresentado numa proposta de formação de professores. Como 

instalação e diferenciação de resposta encontram-se procedimentos de modelagem 

ou aquisição de nova resposta ou, ainda, alteração de resposta anteriormente 

adquirida (GIOIA, 2001).  

Controle aversivo constitui-se em aspecto a ser ensinado enquanto conceito 

básico, problematizando aspectos como sua (in)eficiência, indicando a posição de 

Skinner quanto ao uso de controle aversivo ou, ainda, definindo acuradamente as 

diferentes formas do mesmo.  

Motivação e Emoção (operações de privação ou saciação alterando o valor 

do reforçador etc.) devem aparecer ressaltando aspectos envolvidos no controle de 

estímulos referentes a fatores contextuais como interrupção de ciclos de sono e 

intervenção com drogas, além de operações de saciação e privação. 

                                                 
16 Primeiro quadro de uma seqüência de quatro quadros contendo os aspectos tratados na literatura 
(BIJOU, 1970; ZANOTTO, 1997; GIOIA, 2001) que podem ser tidos como referência das 
contribuições que a AC/BR teria a oferecer para a educação em geral, e mais especificamente para a 
formação de professores.  
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Um programa de formação de professores também deve ser formado pelo 

ensino de esquemas de reforçamento (contínuo ou intermitente, fixo ou variável e de 

razão ou de intervalo), com destaque a sua importância na manutenção do 

comportamento instalado ou aprendido.  

A extinção também deve ser mencionada e analisada como aspecto básico 

da abordagem, incluindo a definição do conceito e a indicação da retirada de um 

estímulo reforçador que mantinha originalmente a resposta.  

Comportamento verbal (tato, mando, textual, ecóico, intraverbal) como 

princípio básico também deve ser identificado como comportamento tanto aberto 

(fala, desenho, linguagem de sinais, etc.) quanto encoberto (pensamento), bem 

como as contingências envolvidas na sua aquisição e manutenção. 

 

Quadro 2: Aspectos a considerar na formação de professores: 2. Conceitos 
básicos 

 
 
 BIJOU  ZANOTTO  GIOIA 
Conceitos básicos X  X  X  

 
Comportamento e condicionamento operante X  X  X  
Comportamento e condicionamento 
respondente 

X   Não 

Reforçadores primários  condicionados 
(secundário e/ou generalizado) 
 

X  
 

 X  
 

Controle de estímulos  X   X  
Instalação e diferenciação da resposta 
operante  
 

X   X  

Controle aversivo X  (em 
aplicação ao 
ensino) 

X  

Motivação X  (em 
aplicação ao 
ensino) 

X  

Emoção  X (junto com 
motivação) 

  

Esquemas de reforçamento (manutenção do 
comportamento)  

X   X  

Extinção operante x  X  
Comportamento verbal (aberto ou encoberto)   X  
Fatores contextuais X    
Contingências de reforço (tríplice) X  X   
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Modelo de causalidade por conseqüências 
(modelo darwinista de seleção) 

 X   

Concepção de aprendizagem como condição 
para analisar o ensino (concepção de 
aprendizagem, princípios de aprendizagem, 
conceito de motivação) 

 X  

Fonte: BIJOU (1970), ZANOTTO (1997) e GIOIA (2001) 

 

Especificamente BIJOU enfatiza a pesquisa da análise do comportamento 

como item importante num programa de formação docente: a interação entre 

comportamento de um organismo integral e eventos ambientais; o caráter regulado 

do comportamento em consonância com a definição do objeto de pesquisa como 

interação entre o comportamento de um indivíduo e eventos ambientais; a existência 

de continuidade no objeto de estudo da análise do comportamento; a ênfase no fato 

de que comportamentos complexos não são a simples soma de comportamentos 

simples, além do fato dos conceitos, princípios e técnicas da abordagem estarem 

‘amarrados’ a eventos observáveis e funcionais. 

 

Quadro 3: Aspectos a considerar na formação de professores: 3. Pesquisa 
 
 BIJOU ZANOTTO GIOIA
Objeto de pesquisa como interação entre 
comportamento de um organismo integral e 
eventos ambientais  

X (em conceitos 
básicos para outras 
autoras) 

  

Comportamento é regulado (interação entre 
comportamento de um indivíduo e eventos 
ambientais) 

X    

Objeto de estudo existe em continuidades X    
Comportamentos complexos não são a 
soma de comportamentos simples 

X    

Conceitos, princípios e técnicas devem 
estar amarrados a eventos observáveis, 
funcionais 

X    

Fonte: BIJOU (1970), ZANOTTO (1997) e GIOIA (2001) 

 

O quarto tópico geral  seria a aplicação ao ensino (ver quadro 4) e 

constitui-se no aspecto mais destacado, sendo os anteriores quase pré-requisitos 

para a sua consecução. A definição de ensino da abordagem como sendo o arranjo 

ou programação de contingências de reforço deve ser incluída num programa de 

formação docente, apontando o caráter planejado e intencional do ensino, cujo 

arranjo de contingências cabe ao professor e problematizando o uso indiscriminado 



 4545

de controle aversivo (reforçamento negativo e punição) na educação como 

dificuldade a ser superada. Deve-se incluir também a questão da maior 

‘naturalidade’ (confirmação de desempenho, indicação de progresso, privilégios, 

aprovação, dentre outros) ou ‘artificialidade’ (doces, pontos, estrelas, tokens) das 

contingências disponíveis para o ensino formal. Também deve ser trabalhada a 

necessidade de programar a utilização de reforçadores artificiais/arbitrários, já que 

são necessários, porém, passando a serem  substituídos por naturais (intrínsecos ou 

automáticos à tarefa escolar). Resumindo, deve ser ensinada a utilização efetiva e 

competente dos recursos à disposição do professor e mais afetos à condição do 

ensino propriamente dito.  

O planejamento sistemático do ensino ou o como ensinar são apontados 

como os pontos ou procedimentos para um ensino eficaz que devem, obviamente, 

compor um eventual programa de formação de professores. Este ponto também 

refere-se à metodologia ou tecnologia para aplicação prática dos 

conceitos/princípios e filosofia da abordagem. Tal tecnologia se comporia 

basicamente de: explicitação daquilo que se quer ensinar (objetivos); conhecimento 

sobre quem vai ser ensinado (avaliação de repertório inicial ou de entrada); 

caracterização dos aspectos do ambiente em que o ensino se processa, explicitação 

de objetivos de ensino em termos comportamentais; necessidade de o professor 

conhecer o repertório comportamental de seus alunos (considerando sua 

individualidade); necessidade de conhecer a suscetibilidade dos alunos aos 

reforçadores disponíveis na situação (naturais ou arbitrários, positivos ou negativos); 

cuidados necessários ao uso de reforçadores disponíveis em sala de aula com 

atenção especial para os reforçadores pessoais (não recomendando o abuso na sua 

utilização); critérios para a proposição de diferentes procedimentos de ensino; 

procedimentos de ensino que atuam sobre as respostas emitidas; procedimentos de 

ensino que atuam sobre estímulos antecedentes; e procedimentos de ensino que 

atuam sobre as conseqüências. Também inseridos em planejamento estão a 

metodologia e os recursos técnicos à disposição do professor, como máquinas de 

ensinar (atualmente computadores); instrução programada (ou outra proposta) que 

possibilitem acelerar e elevar a aprendizagem a um número maior de alunos e a 

importância da liberação imediata de reforço positivo à resposta do aluno, produzida 

no seu ritmo, bem como a  programação de material estimulador ou didático.  
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Um importante aspecto a ser contido num programa de formação de 

professores constitui-se em O quê ensinar ou Sobre o que deve ser ensinado. 

Ressaltam-se comportamentos de estudo, distribuição de assuntos acadêmicos e 

comportamentos éticos. Há ênfase no caráter de transmissão de conhecimentos no 

ensino formal, o ensino de conhecimentos sobre a realidade em geral e o ensino de 

autogoverno. Isto garante ao aluno sua sobrevivência individual e também a do 

grupo social/cultural. Em suma, o repertório a ser adquirido na escola constitui-se 

nos conhecimentos acumulados pelo homem sob forma, basicamente, de 

comportamento verbal e envolve aquisição de autonomia.  

O para quê ensinar trata-se basicamente da finalidade última da educação, 

ou seja, a sobrevivência da cultura e a resolução de possíveis problemas futuros.  

O papel do professor na proposta Skinneriana de ensino é tratado 

unanimemente como o professor arranjador e planejador de contingências de ensino 

e engloba praticamente todos os itens envolvidos em ensino, ou seja, o professor 

deve ser capaz de planejar e executar um ensino que promova a aprendizagem 

daquilo que se propôs a ensinar. O professor deve ser formado de modo que se 

torne capaz de atuar em função das finalidades da educação (saiba responder para 

quê se ensina), estabelecer o quê deve ser ensinado (estabelecer os objetivos), 

conhecer quem é o aluno com quem trabalha, selecionar o conteúdo específico 

adequado aos objetivos propostos, utilizar princípios e conhecimentos sobre a 

aprendizagem e ensino como base para a proposição de estratégias de ensino, 

avaliar o desempenho do aluno e, em função disso, o seu desempenho como 

professor17.

                                                 
17 São estes os aspectos que ZANOTTO (1997 e 2000)  trabalha quando coloca em foco ‘para quê 
ensinar’, ‘o que ensinar’, ‘para quem ensinar’e ‘como ensinar’.   
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Quadro 4: Aspectos a considerar na formação de professores: 4. Ensino 

 

 BIJOU ZANOTTO GIOIA 
Aplicação ao ensino X  X  X  
Definição de ensino (arranjo ou programação de 
contingências de reforço) 

X  X 
 
 

X  

Programação de reforço no ensino e recurso a 
reforçadores naturais e artificiais  

X    

Planejamento, como ensinar ou metodologia de 
ensino (incluindo recursos técnicos) 

X  X  
 

X  

O que deve ser ensinado (autogoverno/autonomia, 
comportamento verbal como conhecimento, 
comportamentos de estudo e pensamento como 
precorrentes ou pré-requisitos) 

X  X    X  

Para quê ensinar (sobrevivência do indivíduo e da 
cultura, desenvolvimento de habilidades de 
resolução de problemas futuros) 

 X  X  

Papel do professor (basicamente planejamento de 
contingências, quanto ao ritmo do aluno, objetivos, 
planejamento e execução de procedimentos de 
ensino, imediaticidade do reforço, avaliação, etc.) 

X  X;  
 

X  

Programação de material estimulador (didático) X    
Pesquisa X  Não 

menciona 
Não 
menciona 

Fonte: BIJOU (1970), ZANOTTO (1997) e GIOIA (2001) 

 

Na seqüência, serão relatadas a coleta e a análise de material.  

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS - COLETA E ANÁLISE DE MATERIAL 
 
2.1. Os passos iniciais  
 

Vários passos foram tomados para a coleta do material. Alguns foram 

abandonados e outros revelaram levar a uma direção mais profícua. O início da 

coleta de material foi pela produção da Profa Dra Carolina Bori18 e respectivos 

orientandos na biblioteca do IPUSP19 e Prossiga CNPq20, para encontrar palavras-

                                                 
18 Por se constituir em uma referência nacional em ciência,  psicologia, análise do comportamento e 
educação, tendo sido uma das pioneiras na introdução e divulgação da análise do comportamento no 
Brasil e ter formado direta e indiretamente, gerações de analistas do comportamento.  
19 Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 
20 Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico – Ministério da Ciência e 
Tecnologia. 
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chave que pudessem rastrear a produção em AC e educação. O material gerado por 

essas estratégias foi abandonado posteriormente por não garantir o acesso à 

totalidade da produção dos programas de pós-graduação em psicologia e educação. 

Uma dificuldade de pesquisa detectada inicialmente foi a constatação de que as 

palavras-chave dos sistemas criados em bibliotecas geravam material repetido e, por 

outro lado, podiam não incluir material relevante. Orientadores de abordagem 

behaviorista radical podem orientar (e freqüentemente o fazem, uma vez que os 

programas de pós-graduação, via de regra, são multi-abordagem) trabalhos não 

inseridos na abordagem. Com menos freqüência, também é possível encontrar 

trabalhos dentro da abordagem, os quais são orientados em instituições e/ou por 

orientadores sem sólida tradição de pesquisa na área.  

Em seguida, enviamos as Cartas I (Anexo 1, p. 258 ) e II (Anexo 2, p.259) à 

totalidade dos programas de pós-graduação em psicologia e educação brasileiros, 

mais o IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia), 

solicitando listagens de teses e dissertações para análise. O resultado também não 

se mostrou satisfatório. Muitos programas não respondiam à solicitação ou 

respondiam de modo parcial, indicando que muitos programas de pós-graduação 

não possuíam ou não possuem listagens completas e atualizadas da sua própria 

produção.  

Recorremos a outros meios de pesquisa de material, contatando 

bibliotecas, bibliotecários e programas de pós-graduação, à procura de listagens 

impressas ou eletrônicas da totalidade de teses e dissertações dos programas de 

pós-graduação. Na biblioteca do Instituto de Psicologia da USP SP, por exemplo, 

foram obtidos, xerocados e analisados catálogos (como obras de referência, não 

disponíveis ao público) que continham a totalidade de produções em teses e 

dissertações defendidas no referido instituto. Em seguida, procedemos à pesquisa 

na biblioteca do Instituto de Educação da USP SP. Apesar de não fazer parte do 

material alvo da pesquisa por área de saber (psicologia e educação), pesquisamos 

também as teses e disertações do Instituto de Física da USP SP utilizando o mesmo 

recurso de pesquisa do Dedalus destinado à pesquisa na biblioteca de educação, 

com apenas três trabalhos encontrados.  

Paralela à pesquisa com palavras-chave na USP SP (estratégia inicial 

abandonada), realizamos pesquisa por palavras-chave também na biblioteca da 

PUC SP, porém, essa estratégia já havia revelado sua ineficácia em garantir uma 
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listagem completa das teses/dissertações defendidas nos programas de pós-

graduação das áreas de educação e de psicologia da PUC SP.  

Porém, repetir o mesmo procedimento de busca eletrônica realizada na 

USP (programa + período 1970 a 2000 – período inicial da pesquisa) não era 

possível, uma vez que o sistema digital da PUC SP (Lúmen) é diferente do da USP 

SP (Dedalus) e, embora contenha a totalidade de teses e dissertações defendidas 

na PUC, ao contrário do sistema digital da USP, não possibilitava o acesso à 

listagem completa por programa no período, apenas a pesquisa por assunto e/ou 

palavras-chave. No contato com a biblioteca, propusemos aos funcionários 

responsáveis que colocassem on-line um campo que facilitasse esta pesquisa: a 

chave ‘programa’. A chave foi colocada temporariamente no sistema (que acabou 

por se tornar parte do mesmo, pois continua como opção de pesquisa até o presente 

momento) e pudemos buscar e imprimir listagens de teses e dissertações por 

programa, para programas que não disponibilizassem uma listagem própria 

(impressa ou eletrônica). Pudemos então acessar as listagens e descartar os títulos 

e mini-resumos21 não referentes ao período a ser analisado. 

Na PUC SP e em outros programas, uma estratégia complementar também 

foi utilizada, qual seja, a consulta aos bancos de dados disponibilizados nas home 

pages de alguns dos programas de pós-graduação da PUC22. Alguns programas não 

disponibilizavam listagens e/ou resumos das teses e dissertações defendidas 

(Currículo, Psicologia Clínica, História e Filosofia da Educação). Por conseguinte, foi 

imprescindível recorrer a outras formas de busca dos documentos, como o sistema 

digital Lúmen e, também, outra possibilidade descoberta no meio do processo, por 

catálogos de referência, não catalogados na biblioteca e não referentes a todo o 

período da pesquisa, fornecidos para xerox por uma das bibliotecárias da PUC, 

campus Monte Alegre.  

 
2.2. Critérios para delimitação do universo de coleta de material e de 
construção das listas brutas 
 

                                                 
21 O sistema on-line da biblioteca da PUCSP não disponibiliza resumos completos.  
22 Como Psicologia da Educação (títulos mais resumos), Psicologia Social (apenas títulos), Psicologia 
Experimental (título com resumos) e Educação Matemática (títulos por linhas de pesquisa, com 
resumo). 
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Nos trabalhos de revisão da produção dentro da uma determinada área, 

supomos que existam dificuldades comuns em pesquisas semelhantes, em relação à 

seleção de trabalhos que se incluem na categoria ampla a ser selecionada. No caso 

específico da seleção de trabalhos em AC não poderia ser diferente. Como garantir 

que o trabalho selecionado pertence à AC/BR (seja análise experimental, seja 

análise aplicada do comportamento ou, ainda, análise teórico-conceitual, descritiva 

ou histórica)?.  

BAER, WOLF e RISLEY (1968) apresentam detalhadamente os critérios 

que definem um trabalho como pertencente à área da análise aplicada do 

comportamento. HANLEY (1970) chegou a efetuar um estudo em que se propõe a 

avaliar se a pesquisa denominada análise aplicada do comportamento em sala de 

aula de fato atendia aos critérios desta análise, conforme estipulados por BAER, 

WOLF e RISLEY em 1968. KAZDIN (1975) também avalia, entre outras coisas, o 

grau de rigor de artigos publicados em periódicos americanos na adesão à proposta 

característica da AC.  

FREITAS (1987) apontou algumas discrepâncias entre as características 

da AC aplicada à educação e alguns pressupostos básicos da área. Porém, 

conforme já mencionado, em nossa avaliação, o trabalho de Freitas não esclarece 

ou não define com clareza suficiente os critérios que utilizou para escolha de 

trabalhos que se caracterizam por serem analítico-comportamentais (ou não). A 

ausência de clareza na definição de critérios para escolha de trabalhos da área, no 

trabalho de FREITAS, pode estar ligada a dois aspectos: o fato da totalidade da 

produção analítico-comportamental brasileira aplicada à educação de então não ser 

suficientemente rigorosa para ser classificada como analítico-comportamental 

propriamente dita e/ou ao fato de o autor não ter publicizado os critérios utilizados 

para escolha dos trabalhos que compuseram o seu universo de pesquisa.  

De fato, é tarefa árdua retirar das listagens de títulos e resumos que 

povoam bibliotecas reais e virtuais, os trabalhos que interessam particularmente à 

área. Mais uma razão para nos debruçarmos sobre a pesquisa existente, porém 

pulverizada em diversas fontes, para conhecer o que existe em AC. No entanto, os 

prazos para realização de trabalhos de pós-graduação e o volume de informações a 

serem analisadas, passados vinte anos de produção aumentada, em relação ao 
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trabalho de FREITAS (1987)23, impedia a continuidade da coleta de material em 

todos os programas de pós-graduação em psicologia e educação, como era o 

objetivo inicial e, ao mesmo tempo, necessitávamos de um critério para escolher os 

programas nos quais houvesse maiores chances de encontrar material adequado ao 

perfil da pesquisa. A prioridade da coleta e seleção de material foi para os 

programas nos quais a pós-graduação em AC frutificou, de acordo com a fala da Dra 

Carolina Bori no recebimento de prêmio pela difusão da AC no Brasil, em encontro 

da ABA (Association for Behavior Analysis) em New Orleans, no ano de 2001, 

traduzida e publicada em português por ANDERY (2001), conforme abaixo. 

 

 
Nos anos 80, houve uma considerável diminuição no número de cursos de 

Análise do Comportamento em nível de graduação.... No entanto, já 

naquele momento, a Análise do Comportamento havia se voltado para os 

cursos de pós-graduação. Entre 1980 e 1990, havia programas de pós-

graduação com uma forte ênfase em Análise do Comportamento na 

Universidade de São Paulo, na Universidade de Brasília e na Universidade 

Federal de São Carlos. Desde os anos 90, foram criados novos cursos de 

pós-graduação com um interesse muito forte em Análise do 

Comportamento na Universidade Federal do Pará, na Universidade Federal 

de Minas Gerais, na Universidade Católica de Goiás e na Pontifícia 

Universidade Católica de São  Paulo. (p. 303) 

 

                                                 
23 Incremento no número de periódicos, congressos e volume de trabalhos apresentados nos 
mesmos, aumento de número de programas de pós-graduação e do número de defesas anuais ao 
longo do território nacional em ‘progressão geométrica’m no decorrer dos 32 anos que compreendem 
o período de coleta.  
 
Na área de Psicologia, por exemplo, existiam em 1996, 19 programas de pós-graduação na região 
Sudeste, seguidos da região Nordeste com 03 programas, da região Sul com 03 programas,  Centro-
oeste e Norte com 01 programa cada. O número total de programas de pós-graduação em Psicologia 
em 1996 era de 27.  Ainda na área de Psicologia, em 2002, existiam 25 programas de pós-graduação 
na região Sudeste, seguidos de 07 programas na região Nordeste, 05 programas na região Sul, 04 
programas na região Centro-oeste e 01 programa na região Norte, totalizando 42 programas em todo 
o Brasil.   
 
Na área de Educação, em 1996, existiam 21 programas na área de educação na região Sudeste, 
seguidos de 10 programas na região Sul, 07 na região Nordeste, 05 na Centro-oeste e 01 na região 
Norte, totalizando 44 programas de pós-graduação em Educação. Em 2002, existiam 29 programas 
na região Sudeste, 17 na região sul, 10 na região Nordeste, 07 na região Centro-oeste e 01 na região 
Norte, totalizando 64 programas de pós-graduação.  
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Em segunda prioridade, a coleta e a seleção de material seriam 

direcionadas para os programas identificados na pesquisa de FREITAS (1986) como 

de produção acentuada em ‘análise experimental do comportamento aplicada à 

educação’ (conforme denominação do autor), no período por ele analisado (1961 a 

1983 para teses e dissertações e de 1961 a 1982 para demais trabalhos). Em seu 

trabalho, identificou que o Instituto de Psicologia da USP era a instituição de 

ensino superior que detinha 50% das teses e dissertações defendidas em análise do 

comportamento aplicada à educação, seguida pela PUC SP e  Faculdade de 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ambas em segundo 

lugar. Em terceiro lugar estavam o Instituto de Física da Universidade de São 
Paulo24 e o Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal 
de São Carlos.  

Em terceira prioridade também planejamos incluir na análise programas em 

que, de acordo com nosso conhecimento e experiência na área, encontram-se ou já 

se encontraram orientadores identificados com a abordagem behaviorista radical 

(ex.: UNESP Marília – Educação, UEL – Educação, Unicamp - Educação).  

Alguns problemas com ferramentas de pesquisa foram observados e 

comunicados às instituições responsáveis, por meio de carta ao IBICT (Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia) e à CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) 25.  

                                                 
24 Esse programa não foi incluído no universo pesquisado por não se tratar de programa de pós-
graduação strictu sensu em psicologia ou educação . 
25 Alguns pesquisadores como Sérgio Vasconcelos de Luna (1996) e Luis Carlos de Freitas (1987) 
mencionam a utilização de listagens de teses e dissertações defendidas em todo o território nacional, 
fornecidas pela CAPES. No entanto, essas listagens não estão mais disponíveis para consulta do 
público, tendo sido substituídas pelo acesso on-line de teses e dissertações defendidas no período de 
1996 a 2001 (125 mil teses e dissertações). Houve solicitação de consulta aos registros impressos, 
mas não houve resposta da CAPES à solicitação. Além de referir-se a um período incompleto em 
relação ao período pesquisado, a ferramenta de busca não permitia (e não permite) a pesquisa por 
programa (em semelhança à grande maioria das bibliotecas on-line existentes no país), e sim a 
pesquisa por autor, título, palavras-chave e palavras constantes do resumo, nível e instituição. Outra 
limitação encontrada neste período de pesquisa foi o número de registros gerados por cada consulta, 
inicialmente limitada a apenas 10 títulos e, posteriormente, ampliada para 30, o que, certamente, 
ainda não corresponde à totalidade da produção de um programa de pós-graduação qualquer. 
Enviamos carta informando problemas no acesso à informação necessária para a realização da 
pesquisa, como inexistência do localizador 'programa' no caso da CAPES. Não houve resposta formal 
ou informal à solicitação. O IBICT também não respondeu à carta.  
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 Poderíamos também mencionar como dificuldades de pesquisa e de 

obtenção de material a ausência de chaves para pesquisa por programa26 e/ou por 

ano em diferentes bibliotecas, disponibilização parcial ou incompleta em relação ao 

período pesquisado, bem como a ausência e/ou recusa de disponibilização de 

listagens de títulos de trabalhos defendidos por alguns dos programas (UFRGS, 

UNESP Marília e UCG)27. Algumas soluções alternativas foram buscadas como a 

combinação de fontes de seleção (catálogo, programa, biblioteca, CAPES, CD Rom 

da ANPED, professores das instituições).  

Considerando-se que os programas pesquisados deveriam pertencer às 

grandes áreas de psicologia e educação, nas mais diversas áreas de concentração, 

e com base nas indicações fornecidas por ANDERY, 2001 (apoiada em Bori) e 

FREITAS (1986), decidiu-se coletar o material nas instituições especificadas no 

Quadro 5, que também traz informações sobre os programas pesquisados e a 

prioridade de pesquisa. 

 

Quadro 5: Instituições/programas pesquisados e ordem/prioridade de pesquisa, na 

ordem numérica28. 

 

Instituição Prioridade Programa 
PED PUC SP 1 e 2 Psicologia da Educação 

PSO PUC SP 1 e 2 Psicologia Social 

PCL PUC SP 1 e 2 Psicologia Clínica 

PEXP PUC 
SP 

1 Psicologia Experimental 

CED PUC SP 1 Currículo 

                                                 
26 Importante ressaltar que o recurso de pesquisa por programa não existia na biblioteca Nadir G. 
Khfouri (Campus Monte Alegre da PUCSP) no início da pesquisa, tendo sido gentilmente incorporado 
ao sistema após contato da pesquisadora com funcionários da biblioteca.  
27 A recomendação da CAPES para que os programas de pós-graduação disponibilizem 
publicamente sua produção nas home pages institucionais é recente e posterior ao período de coleta 
e seleção de material para a presente pesquisa.  
28 Conforme explicado anteriormente no texto, a prioridade 1 refere-se aos programas indicados pela 
Profa Carolina Bori  (em texto traduzido pela  Profa Maria Amália Andery) como produtores de 
trabalhos analítico-comportamentais, a prioridade 2 refere—se aos programas econtrados como 
produtores de trabalhos analítico-comportamentais na tese de Freitas (19870 e a prioridade 3 refere-
se a programas em que temos conhecimento de terem trabalhado ou estarem trabalhando analistas 
do comportamento.  



 54

EHPS PUC 
SP 

1 História, Política e Sociedade 

EDM PUC 
SP29

1 e 2 Educação Matemática 

Sub Total 
PUC SP 

1 e 2 Todos os programas de Psicologia e Educação 

UCG-GO30 1 Psicologia 

UEL PR 
 

3 Educação 

UFMG MG 1 Psicologia 

UFPA PA 
 

1 Psicologia 

UFRGS RS 2 Educação 

UERJ RJ31 3 Educação 

UFSC SC32 3 Psicologia 

UFSCAR33S
P 
 

1 e 2 Educação Especial 

UNB DF 
 

 

1 Psicologia 

UNESP SP 
Marília 

3 Educação 

UNICAMP 
SP 

3 Educação 

                                                 
29 A pesquisa neste programa foi realizada pelos títulos e resumos contidos no site do programa. A 
biblioteca não oferecia, quando da realização da pesquisa, recurso de pesquisa por ano.  
30 A listagem de títulos e resumos de trabalhos defendidos nesta instituição foi gentilmente cedida 
pelo Prof. Lauro Eugênio Guimarães Nalini.  
31  Inicialmente foram encontrados quatro trabalhos nesta Universidade que poderiam ser 
considerados do tipo 1, possivelmente dentro da abordagem. Dois dos quatro trabalhos foram obtidos 
gentilmente pelo contato com a  Profa Dra Leila Regina D’Oliveira de Paula Nunes, porém, na leitura 
integral, não puderam ser considerados representativos da abordagem.  
32 A listagem de títulos e resumos de trabalhos defendidos nesta instituição foi gentilmente cedida 
pelo Prof. Dr. José Gonçalves Medeiros.  
33 Os títulos e resumos selecionados na UFSCAR foram gentilmente revisados pela Profa Dra Deisy 
G. de Souza.  
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FE USP SP 
 

3 Educação 

IP USP SP34 1 e 2 Áreas de concentração da pós-graduação em 

Psicologia: Experimental, Escolar, Social, Clínica e 

Neurociências + antigo FFCCH 
Fonte: ANDERY (2001) e FREITAS (1986) 

 

Levando em consideração a pesquisa realizada pela leitura de catálogos, 

pelos sistemas de busca de bibliotecas ou listagens fornecidas pelas home pages 

dos programas de pós-graduação selecionados, foram encontrados 10.174 títulos 

e/ou resumos nas instituições pesquisadas. Em casos de listagens de títulos sem 

resumos, consultaram-se o banco de teses e dissertações da CAPES35 (que possui 

resumos de teses e dissertações brasileiras a partir de 1987) e o CD ROM de teses 

e dissertações em Educação produzido pela ANPED – Associação Nacional de 

Pesquisa em Educação (3ª edição, 1999), a partir dos quais foi possível a 

complementação dos títulos com os respectivos resumos.  

A estratégia de busca dos títulos e resumos varia, portanto, segundo a 

disponibilização ou não da listagem dos programas em sua home-page, em CD-

Rom, em lista impressa, etc e segundo a forma de alimentação do sistema de sua 

biblioteca, o que se traduz em uma estratégia diferente para cada instituição e/ou 

programa. Foram criadas  listas brutas que garantiam a visualização da totalidade 

da produção dos programas de pós-graduação pesquisados e anotadas as 

estratégias utilizadas na pesquisa em cada biblioteca/programa.  

 

2.3. O processo de seleção dos trabalhos de interesse 
 

Após criação das listas brutas, procedemos à confecção de novas listagens  

(uma para cada instituição, tal como nas listas brutas) iniciando o processo de 

seleção dos títulos de interesse a partir do preenchimento dos seguintes campos: 

 

                                                 
34 O IP oferece um único curso de pós-graduação, com cinco áreas de concentração, duas das quais 
- Psicologia Escolar  e Experimental - desde sua criação em 1970, Psicologia Clínica, desde 1975, 
Psicologia Social, desde 1976 e a quinta - Neurociências e Comportamento, desde 1992. 
35 http://www.CAPES.gov.br/CAPES/portal/conteudo/10/Teses_Dissertacoes.htm 
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Título do 
trabalho 
 

Nível (mes- 
trado ou 
(doutorado) 
 

Ano 
de 
defesa 
 

Autor 
 

Orientador 
 

Universidad
e 
 

Número 
de 
páginas 
 

Método e 
Sujeitos 
 

Objetiv
o 
 

Grupo 
de 
interess
e 
 

 

O Campo ‘grupo de interesse’ refere-se a um número que identifica a 

categorização do trabalho em interesse direto, seja porque está ligado à formação 

de professores na abordagem (trabalhos Tipo 1) seja porque está ligado à 

educação, na abordagem (trabalhos Tipo 2); ainda, foram identificados trabalhos do 

Tipo 3, sobre os quais permaneciam dúvidas e que, após consulta direta ao material 

(na biblioteca) revelar-se-iam  como de Tipos 1, 2 ou de não interesse. Os trabalhos 

que, após consulta ao material (na biblioteca), continuaram inseridos no grupo 3 

foram descartados. Este, portanto, é um critério de exclusão de material (posto não 

ser de interesse para esta pesquisa): 

 

Tipo 1 – Formação de professores e Behaviorismo (envolve ensino de 
professores e é de interesse direto) 
 
Tipo 2 – Behaviorismo e educação em geral: Métodos de ensino, avaliação de 
procedimentos de ensino, de interesse educacional em geral (interesse direto). 
 
Tipo 3 (excluir) – Não apresentou interesse  
 

 

O processo de seleção incluiu, portanto, várias leituras e releituras dos 

resumos disponíveis em cada etapa, envolvendo descarte de títulos e resumos fora 

do tema/assunto; identificação de pendências a serem analisadas em consulta ao 

trabalho na biblioteca de origem; descarte de resumos dentro do assunto, mas fora 

da abordagem (interesse periférico); descarte de resumos com abordagens não 

identificadas (freqüentemente pesquisas descritivas, estatísticas, sobre concepções 

gerais, etc); sinalização dos resumos fora do assunto, mas dentro da abordagem 

(interesse periférico); descarte dos resumos que pareciam atender aos critérios 

numa primeira análise, mas que se revelaram de interesse periférico numa releitura 

e, por fim, sinalização e seleção de resumos dentro do assunto de interesse 

(formação de professores/educação) e dentro da abordagem. 

Trata-se de um processo bastante trabalhoso, demorado, detalhista e que 

envolveu um número muito grande de títulos e resumos, podendo ser definido da 

seguinte forma: 
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1. Identificação da abordagem (AC, outra ou sem abordagem identificada); 

1.1. Exclusão dos trabalhos de outra abordagem ou sem abordagem 

identificada; 

1.2. Identificação de pendências a serem verificadas quanto à abordagem;  

2. Identificação do objetivo educacional do trabalho, numa conjunção entre os 

itens objetivo/tema, sujeito (s) e setting; 

2.1. Identificação de contribuição direta ao tema ‘formação de professores’; 

2.2. Identificação da contribuição do trabalho ao tema ‘educação’. 

 

Foram utilizadas duas estratégias. Uma para as instituições  PUC SP (três 

programas de psicologia – social, clínica e experimental - e quatro de educação – 

psicologia da educação, currículo; história e filosofia e educação matemática-), da 

USP-IP (psicologia), UCG (psicologia), UEL (educação), UFMG (psicologia), UFPA 

(psicologia), UFSC (psicologia), UFSCAR (educação especial), UNB (psicologia) e 

USP-FE (educação), nas quais a lista bruta foi lida integralmente, ou seja, todos os 

títulos e resumos das teses e dissertações produzidas.  

Outra estratégia de seleção foi utilizada para a UFRGS (educação);  UERJ 

(educação); UNESP Marília (educação)  e UNICAMP (educação). Foi construída 

uma lista de palavras e termos-chave caracterizadores da abordagem compilados 

pela análise de resumos encontrados nas instituições, cujas listagens de títulos e 

resumos foram lidas de modo integral anteriormente. A lista de palavras e termos-

chave construída foi aplicada ao material com o recurso Macro Visual Basic for 

Applications (VBA). À  medida que novos resumos de trabalhos da abordagem 

analítico-comportamental eram encontrados, nas novas instituições, palavras 

presentes em tais resumos e ainda não incluídas na lista de palavras-chave eram a 

ela incorporadas. Após esta etapa, a busca era repetida nas instituições anteriores. 

Esta lista de palavras e termos-chave final contém mais de 1000 registros, embora 

não se trate de palavras ou termos de todo diferenciados. Nela estão contidas 

inúmeras variações lexicais, como ‘com acento’ ou ‘sem acento’, plural e singular, ou 

ainda, termos isolados ou acompanhados. Ex.: análise comportamental, análise do 

comportamento, análise de comportamento, análise experimental do 

comportamento, análise aplicada do comportamento, análise funcional. Foram 

utilizados, portanto, palavras e termos-chave depreendidos do conjunto do material 
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analisado, ao invés de palavras e termos-chave previamente escolhidos ou 

arbitrados como convenientes.  

Os resumos nos quais apareciam ‘palavras-chave’ da abordagem eram 

lidos integralmente (nas instituições já mencionadas: UFRGS, UERJ, UNESP 

Marília, UNICAMP). A detecção de pelos menos uma palavra-chave no resumo 

servia, portanto, como sinalizador para a leitura do mesmo. A partir da leitura integral 

do resumo, o mesmo era incluído ou não no universo de seleção com os mesmos 

critérios utilizados para a leitura de resumos na íntegra (nas instituições já 

mencionadas: PUC SP, USP IP, UCG-GO, UEL, UFMG, UFPA, UFSC, UFSCAR, 

UNB, USP FE). Alguns trabalhos que continham palavras-chave da abordagem 

foram descartados por não serem representativos da mesma, por razões variadas 

como o ecletismo teórico ou pela palavra ser muito genérica e sinalizar estudos de 

outra natureza (ex.: resumos contendo a palavra ‘comportamento’). Conter uma 

palavra ou termo-chave servia, portanto, para determinar a leitura do resumo, mas 

não indicava que o resumo fosse representativo da abordagem a priori. 

 

Em síntese, os critérios de seleção e de exclusão dos trabalhos foram: 

 

a. terem sido defendidos entre 1970 e 2002;  

 

b. conter, em seu título e resumo a presença de palavras comumente encontradas 

em trabalhos da abordagem36;  

 

c. destinar-se à área da educação;  

- indivíduos/sujeitos da pesquisa escolares/alunos ou professores 

                                                 
36 Mais exemplos: Behaviorismo, Behaviorismo radical, Comportamento governado por regras, 
Comportamento verbal Comportamento/condicionamento operante, Comportamento/condicionamento 
verbal, Condicionamento operante, condicionamento, Contingência(s) de reforço(amento), Curso 
individualizado, Curso personalizado, Curso programado, Discriminação/discriminar, Ensino 
personalizado, Equivalência de estímulos, Fading ,Generalização, IP (Instrução Programada), Linha 
de base múltipla, Modificação do (de) comportamento, Processo (s) comportamental (is), Programa 
de ensino, Programação de ensino (de contingências, de condições), Programação e análise de 
contingências, Programação individualizada, PSI (CPI, SPI), Reforçamento, Reforço (s), Regras, 
Relações de equivalência, Relações funcionais, Repertório (s) de comportamento/comportamental, 
Resolução (solução) de problemas, Skinner, Skinneriano (a), Sujeito único, Treino de equivalência, 
Treino de generalização, Treino discriminativo. 
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- objetivos acadêmicos e/ou de ensino no título e resumo (Ex: Comparação entre 

técnicas/procedimentos de ensino; Estudo de outros sistemas de ensino numa 

perspectiva comportamental; Implementação de procedimentos educacionais; 

Ensino em geral; Solução de problemas acadêmicos);  

c.1. O objetivo da pesquisa é considerado o critério de inclusão mais importante; 

visto caracterizar uma contribuição direta.  

 

2.4. Critérios de exclusão 
 

Os critérios gerais já mencionados como: não representar contribuição para 

os temas ‘educação’, ‘formação de professores’ e não serem representativos da 

abordagem AC/BR são especificados abaixo:  

 

a. Pesquisa sem relação com qualquer tipo de situação educacional (fora do tema), 

ainda que na abordagem. Não mencionar professor e/ou escolares, não mencionar 

objetivos educacionais e nem situação/setting escolar de 1º, 2º e/ou 3º graus no 

título e/ou resumo; 

 

b. Sujeito animal, descaracterizando pesquisa aplicada e/ou teórica/histórica dentro 

do tema educacional37; 

 

c. Trabalhos fora da abordagem; 

 

d. Resumos e títulos que não deixam explícito o tipo de abordagem.Como em nossa 

experiência, a identificação da abordagem nas teses e dissertações, cujos título e 

resumo não a explicitam, é feita apenas a partir de sua leitura na íntegra e, posto 

que a distância geográfica de grande parte das bibliotecas consultadas não permitiu 

o acesso aos trabalhos, conseqüentemente, optou-se pela exclusão dos mesmos.  

 

Dentre os resumos selecionados, cuja leitura aparentemente indicava 

serem representativos da abordagem no tema 1 (formação de professores) ou no 2 

(educação), alguns foram descartados pela leitura posterior do texto integral. Isto 

                                                 
37 Pesquisas sobre perfil/atuação do psicólogo escolar, pesquisa básica e/ou com abordagem 
baseada em behaviorismo cognitivo foram consideradas fora do tema e/ou fora da abordagem.  
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ocorreu em trabalhos que podem ser considerados ‘ecléticos’ (ex: conjunção de 

metodologia de uma abordagem e análise de dados realizadas em outra 

perspectiva)38; em trabalhos que se utilizavam de termos ou conceitos da 

abordagem de forma diferenciada da que a abordagem utiliza39; em trabalhos que 

atribuíam uma identificação behaviorista ao trabalho, sem, no entanto, ser possível 

identificar a que tipo de behaviorismo se referiam40; ou, ainda, trabalhos que 

apresentassem uma conjunção entre duas ou mais dessas características de 

exclusão (ex: utiliza-se de termos ou conceitos de modo diferenciado da abordagem, 

além de apresentar ‘ecletismo teórico’)41.  

Esse fato aponta para a dificuldade de se identificar a abordagem teórica 

de trabalhos pela análise de resumos, pois esta existe, provavelmente, na 

identificação de quaisquer tipos de trabalhos realizados nas mais diversas 

abordagens teóricas. Embora não tenhamos compilado tais dados, poderíamos dizer 

que, na maior parte dos trabalhos, não se encontrou uma auto-atribuição da 

abordagem teórica que os norteia. Os autores parecem não considerar importante 

mencionar qual referencial teórico embasa o trabalho ou, ainda, acreditar que possa 

ser facilmente depreendido da leitura do resumo, o que não acontece em todos os 

casos. A ausência de referência à abordagem teórica que dá suporte ao 

desenvolvimento de uma pesquisa, como evidenciado no trabalho de MOROZ et al 

(1999), é recorrente tanto na área da Educação como na de Psicologia. Como 

                                                 
38 Exemplos:  
FARIA, Jussara Trindade Coutinho (1994). Treinamento em serviço de professores sobre a 
aprendizagem da leitura e da escrita por alunos portadores de deficiências múltiplas numa 
abordagem funcional. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade de Estado do Rio de Janeiro, orientada pela Profa Dra Maria Cecília de Freitas Cardoso.  
 
RIBEIRO, Ângela Maria (1997). O educador de creche como provedor de condições para integração 
de crianças com necessidades educativas especiais em ambiente de creche. Dissertação 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Estado do Rio de 
Janeiro, orientada pela Profa Leila Reina d’Oliveira de Paula Nunes.  
 
39 CARVALHO, José Jackson Carneiro de (1980). Modificação do comportamento verbal de 
professores através da análise de interação em sala de aula. Tese apresentada ao Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo – Psicologia escolar, orientada pela Profa Dra Geraldina 
Porto Witter.  
 
40 COELHO, Solange Pino de Barros (1983). Análise de um modelo de microensino para o 
treinamento de professores em serviço. Dissertação apresentada ao curso de pós-graduação em 
Educação da UFRGS, orientada pela Profa Dra Rute Angelo Baquero.  
 
41 SYMANSKI, Maria Lídia (1978). Influência da quantidade de informações contidas no reforço social 
sobre a aprendizagem. Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São 
Paulo – Psicologia Escolar, orientada pelo Prof. Dr. Nelson Rosamilha.  
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afirmam as autoras “... os resumos são redigidos como se termos próprios a cada 

referencial teórico fosse suficiente para identificar para o leitor, o apoio teórico que 

dá sustentação ao trabalho.” (p. 101) 

O contrário também pode ser verdadeiro, ou seja, apesar dos cuidados 

tomados na seleção de material, como leitura e releitura integral de títulos/resumos e 

montagem de extenso banco de palavras e expressões relacionadas com a 

abordagem a partir do próprio material, bem como a verificação e reverificação das 

listas brutas de teses e dissertações das instituições pesquisadas, é possível, 

embora pouco provável, que um ou outro trabalho identificado com 

educação/formação de professores e representativo da abordagem, tenha 

permanecido fora do universo de seleção.  

Os trabalhos de GIOIA (2001) e ZANOTTO (1997) apareceram na seleção 

de material Tipo 1 (formação de professores), porém, foram excluídos desta análise 

por terem se constituído em referencial de apoio na contextualização do problema e 

para a construção de categorias de análise utilizada nesta pesquisa, juntamente com 

BIJOU (1970).  

Deve-se destacar, aqui, a exclusão de dois trabalhos: o de (DOMENE, 

198742 e o de PIRES JR, 198743). Mesmo se constituindo em material relacionado à 

formação de professores (material Tipo 1) não foram selecionados por não se 

tratarem de aplicação prática de propostas de formação de professores ou mesmo 

de formulação de propostas práticas a serem aplicadas (como no caso de LAGOA, 

1972 e SCHMIDT, 1999).  

Foram selecionados quatro resumos de trabalhos Tipo 1 (formação de 

professores) para análise na UERJ RJ44. Dois deles não puderam ser obtidos. A 

biblioteca da UERJ permaneceu em greve durante muito tempo (ao longo de quase 

todo o ano de 2004) e, quando finalmente efetuamos contato com a mesma, fomos 

                                                 
42 DOMENE, Antonio Carlos (1987). Registro e Análise de Dados sobre a relação Professor – Aluno: 
Em busca de informações úteis ao professor. Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em 
Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos como parte dos requisitos para obtenção 
do grau de Mestre em Educação Especial. Orientada pelo Prof. Dr Álvaro Pacheco Duran.  
 
43 PIRES JR, Hugo (1987). Diagnóstico da Deficiência Mental no Ensino da Educação Especial. 
Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Educação Especial da Universidade Federal 
de São Carlos como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em Educação Especial. 
Orientada pelo Prof. Dr Sílvio Paulo Botomé.  
 
44 Dois dos trabalhos, conforme já mencionado, foram gentilmente fornecidos pela Profa Dra Leila 
Regina d’Oliveira de Paula Nunes. 
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informados de que a depositária das teses e dissertações era a Biblioteca Nacional. 

Nos dirigimos até a mesma, porém, esta não permite o empréstimo nem a confecção 

de cópias dos volumes. Em virtude do tempo reduzido para a análise destes na 

própria biblioteca e a impossibilidade de ter o material em mãos para futura 

verificação, os dois exemplares restantes45 foram excluídos do universo de análise. 

 

2.5. Procedimentos para a análise de dados 
 

Foi elaborada uma ficha de coleta de dados, em um banco de dados 
ACCESS, com informações básicas sobre trabalhos como: 

 

Título do trabalho 
 
Nível 
(  ) Mestrado  

(  ) Doutorado  

 

Grupo do trabalho 
(  ) Interesse direto 1  

(  ) Interesse direto 2  

 
Ano de defesa 
 
Autor 
 
Orientador 
 

                                                 
45  
REBELO, Delca RIBEIRO de Souza (1997). Efeitos do treinamento de atenção positiva para 

professores de educação especial. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade de Estado do Rio de Janeiro, orientada pela Profa Leila Regina 
d’Oliveira de Paula Nunes.  

MACEDO, Antonio Sérgio Giácomo (2001). Autoridade e controle na sala de aula: A capacitação de 
professores para o manejo de (in) disciplina nas classes de ensino regular. Dissertação 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de Estado do Rio de 
Janeiro, orientada pelo Prof. Francisco de Paula Nunes Sobrinho.  

 
 



 63

Instituição de defesa 
(  ) Universidade pública  

(  ) Universidade privada 

 (  ) universidade privada filantrópica 

 (  ) universidade privada não filantrópica 

Nomear:___ 

   
Localização geográfica  

(  ) Cidade  

(  ) Estado 

  

Instituição atual do autor (a partir do curriculum lattes) 

Nomear:___ 

(  ) Lattes não encontrado 

 
Localização geográfica atual (a partir do curriculum lattes) 

(  ) Cidade  

(  ) Estado 

  

Resumo  

 

Objetivo (expresso pelo autor) 

 

Após a seleção do material, os trabalhos de interesse indireto para a 

formação de professores – Tipo 2 - (embora de interesse direto para a educação) 

não foram submetidos à análise integral dos textos. Tal análise foi realizada com as 

teses e dissertações do Tipo 1, quais sejam, as que apresentavam uma contribuição 

diretamente relacionada à formação de professores e que fossem consideradas 

trabalhos representativos da abordagem analítico-comportamental.  

Para os trabalhos analisados integralmente (Tipo 1 - ligados à formação de 

professores em AC/BR), as categorias utilizadas na análise dos trabalhos 

selecionados são apresentadas a seguir. Elas foram construídas com base em 

identificação de características gerais dos trabalhos e a partir da revisão de 

literatura. Tais categorias dizem respeito a elementos que poderiam, em conjunto ou 
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isoladamente, constituir uma proposta de formação de professores ou a aplicação de 

uma proposta. São assuntos/tópicos específicos que, tomando-se por base os 

trabalhos de BIJOU (1970), ZANOTTO (1997 e 2000) e GIOIA (2001), considera-se 

que o professor deveria dominar e que, portanto, poderiam integrar projetos que 

visem à formação inicial e contínua desses profissionais.  

 

2.6. Roteiro de análise de teses e dissertações Tipo 1 - ligadas à formação de 

professores em AC/BR 
 

a. Justificativa para a formação do professor  

a.1. Dados acerca do pesquisador (vínculo ou não vínculo com a instituição, tipo de 

vínculo, quando houver a informação) 

a.2. Principais pontos da revisão de literatura ou da experiência do autor que 

justifiquem a proposta 

a.3. Objetivo (s) do trabalho. 

 

b. Características do estudo e métodos empregados na formação do 

professor (delineamento da proposta) 

b.1. Metodologia do trabalho 

b1.1. Foco em instalação ou manutenção ou extinção de comportamentos 

(comportamentos acadêmicos, comportamentos que potencializam os acadêmicos, 

comportamentos que concorrem com os acadêmicos, comportamentos recreativos, 

comportamentos sociais, etc.) 

b.2. Objeto de formação do professor (principais pontos de formação do professor na 

proposta efetuada pelo pesquisador) 

b.3. Quantidade de alunos e de professores atingidos pela proposta  

b.4. Principais pontos de discussão do trabalho realizado pelo pesquisador (pós-

realização da proposta/experimento). 

 

1. Filosofia da ciência da análise do comportamento (inclui no programa de 

formação do professor – ou não inclui – a compreensão de aspectos filosóficos da 

análise do comportamento e suas implicações para práticas educacionais) 

1.1. Modelo de causalidade ou seleção pelas conseqüências 
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1.1.1. Determinação do comportamento – regulação do comportamento, três 

níveis de seleção (ontogenética, filogenética e cultural) 

1.1.2. Fatores inatos – aspectos filogenéticos da determinação e mitos a respeito 

1.2. Eventos privados – subjetividade (mundo sob a pele, comportamentos não 

observáveis diretamente, sua determinação e ausência de status causal), modo 

como são tratados pela abordagem 

1.3. Singularidade humana – concepção de homem, indicação de diferenças em 

repertórios individuais, e problematização da continuidade interespécies. 

Consideração do Homem como único e singular 

1.4. Liberdade e dignidade humanas – controle como descrição de contingências 

responsáveis pela ocorrência do comportamento (explicação). Conhecimentos sobre 

controle do comportamento possibilitando planejamento da cultura. 

 

2. Conceitos básicos de análise do comportamento (inclui no programa de 

formação do professor – ou não inclui – a natureza dos conceitos e princípios e 

referências embasados/apoiados em dados – enunciados que descrevem relações 

demonstradas entre variáveis comportamentais e ambientais) 

2.1. Comportamento respondente e condicionamento respondente – 
comportamento condicionado em interação respondente 

2.2. Comportamento operante e condicionamento operante – objeto de estudo e de 

pesquisa da análise do comportamento como relação entre Homem e ambiente, em 

que o primeiro atua sobre o mundo e é modificado pelas conseqüências de sua ação 

2.3. Contingências de reforçamento – relações entre a ocasião em que o 

comportamento ocorre (estímulo discriminativo na interação operante), o próprio 

comportamento e as conseqüências por ele produzidas. Fatores contextuais como 

saciação e privação de estímulos reforçadores, interrupção de ciclos de sono e 

intervenção com drogas 

2.3.1. Reforço positivo e negativo (primário, secundário e generalizado) 

2.3.1.1. Naturalidade e artificialidade do reforço 

2.3.1.2 Esquemas de reforçamento (contínuo ou intermitente, fixos ou variáveis) 

2.3.2. Punição  
2.3.3. Extinção operante  

2.3.4. Controle aversivo  
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2.4. Instalação e diferenciação da resposta – procedimentos para aquisição de 

nova resposta, mudança de resposta já adquirida, extinção (atuando sob condições 

antecedentes e conseqüentes ao comportamento) 

2.4.1. Modelagem  

2.4.2. Modelação 

2.4.3. Instrução (comportamento verbal) 
2.4.4. Instigação 

2.5. Controle de estímulos do comportamento operante–discriminação (treino 
discriminativo), generalização, abstração, formação de conceitos, equivalência 
de estímulos, discriminação condicional, etc.  
2.6. Motivação 
2.7. Comportamento verbal - aberto ou encoberto; tato, textual, ecóico, intraverbal; 

contingências envolvidas na sua aquisição e manutenção 

3. Método de pesquisa da análise do comportamento 
3.1. demonstração de relações funcionais ou avaliação da aplicação prática 

3.2. procedimentos de investigação experimental (sujeito único e linha de base 

múltipla)  

3.3. pesquisa básica x aplicada 

 

4. Ensino do professor (ou o que ele foi ensinado a fazer) 

4.1. Concepção de ensino - Arranjo sistemático de contingências de reforçamento. 

Defesa do ensino como transmissão de conhecimentos socialmente acumulados 

pela humanidade (comportamento verbal acumulado pela cultura) em contraposição 

à ênfase nas descobertas feitas pelo aluno e concepção de aprendizagem – Em 

situação escolar, mudança de comportamento decorrente do ensino 

4.2. Concepção de conhecimento – Comportamento verbal (saber sobre coisas) 

e/ou saber fazer (ter habilidades) 

4.3. Concepção de educação - Preparo para o mundo existente fora da escola e no 

futuro 

4.4. Papel do professor – Desenvolvendo no professor (ou não) a responsabilidade 

pelo planejamento das contingências educativas dentro dos princípios e com o uso 

de conceitos básicos da abordagem. Professor como responsável pelo arranjo de 
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contingências46 e pelo planejamento sistemático e intencional, bem como pela 

execução de procedimentos de ensino. Partir do conhecimento do aluno e de suas 

possibilidades (para quem ensinar), explicitar objetivos educacionais (intermediários 

e terminais47) em termos comportamentais claros, selecionar conteúdos acadêmicos 

para consecução de tais objetivos, propor procedimentos para consecução dos 

objetivos, avaliar desempenho do aluno, avaliar o próprio processo de ensino-

aprendizagem como condição para replanejamentos (incluindo auto-avaliação do 

professor e de seus métodos de ensino) 

4.4.1. Para quem ensinar - observação e registro para identificação de repertórios, 

de pré-requisitos, de diferenças individuais; suscetibilidade a diferentes tipos de 

reforço (naturais ou arbitrários) 

4.4.2. O quê ensinar – Os objetivos - pré-requisitos, ou intermediários e os finais - 

devem abarcar um amplo espectro de comportamentos como: acadêmicos que são 

relativos aos conhecimentos e habilidades afetos à dada área de conhecimento; 

sociais, ou seja, favorecedores de relações produtivas e de diálogo entre professor-

aluno, aluno-aluno, etc, além daqueles favorecedores do autogoverno motivacional, 

ético e intelectual, ensinar precorrentes como estudar, solucionar problemas, 

construir reforçadores, etc. Envolve descrição de desempenhos esperados 

4.4.3. Para quê ensinar - papel da escola – Contribuir para a sobrevivência da 

cultura, transmissão da cultura, envolvendo possibilidade de identificar problemas e 

contribuir para a sua solução no futuro mediato e imediato 

4.4.4. Quanto está sendo ensinado – Avaliação do processo ensino-aprendizagem. 

Observação e manutenção de registros sobre as respostas dos alunos como base 

para identificação de repertórios, modificações de materiais e procedimentos de 

ensino. Estabelecimento de critérios de desempenho. Avaliação do próprio 

comportamento do professor no estabelecimento de condições de ensino 

4.4.5. Como ensinar  
4.4.4.1. Minimizar ou eliminar contingências aversivas 

4.4.4.2 Fornecimento de condições conseqüentes ao comportamento do aluno, com 

privilégio para a utilização correta e efetiva de reforçadores (quer sejam 

arbitrários ou naturais) – utilizar reforço funcionalmente, ter cautela com reforçadores 
                                                 
46 Disposição de condições de ensino antecedentes e conseqüentes que se relacionem com o 
comportamento do aluno no processo ensino-aprendizagem, na instalação, eliminação ou 
manutenção de repertórios.  
47 Estabelecimento de critérios de desempenho.  
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artificiais como doces, pontos, estrelas, tokens, etc, por poderem não ser funcionais. 

Preferência pelo uso de confirmação de desempenho, indicação de progresso, 

privilégios, trabalho preferido, aprovação e semelhantes. Substituição progressiva de 

reforçadores naturais por arbitrários – construção de reforçadores condicionados que 

sejam, preferencialmente, intrínsecos à tarefa 

4.4.4.3. Promoção da manutenção e generalização do comportamento após sua 
instalação (como arranjo de contingências de reforço que maximizem a 

probabilidade da manutenção do comportamento)48

4.4.4.4. Respeito ao ritmo do aluno -  estabelecimento de critério comportamental 

para reforçamento e individualização do ensino 

4.4.4.5. Observação e manutenção de registros sobre as respostas dos alunos 

-  como base para identificação de repertórios, modificações de materiais e 

procedimentos de ensino 

4.4.4.6. Gradação dos conteúdos e da dificuldade - Transformar conteúdos em 

pequenos passos e em seqüência 

4.4.4.7. Propor e executar estratégias e procedimentos de ensino – Visando 

atuar sobre as condições antecedentes e conseqüentes ao comportamento 

(modelagem, modelação, instruções – comportamento verbal, fading, time-out, 

instigação, treino discriminativo, discriminação condicional, discriminação condicional 

por exclusão, etc) 

4.4.4.8. Utilização de tecnologia de ensino – aplicação de materiais programados, 

manuais, softwares educacionais, pacotes instrucionais como PSI, IP, Precision 

teaching, Direct instruction entre outros.  

 

3. RESULTADOS 
 

3.1. Em foco: total de trabalhos encontrados 
 

Os resultados obtidos serão discorridos focalizando, inicialmente 

informações gerais sobre a produção científica em educação e em formação de 

professores sob forma de dissertações e teses, da comunidade behaviorista radical.  

                                                 
48 A preocupação com a manutenção do comportamento no ensino do professor foi levada em 
consideração nesta subcategoria, pressupondo que a manutenção do comportamento do professor 
leva à manutenção do comportamento do aluno.  
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No quadro 6, estão as informações quanto ao número total de resumos 

encontrados; o número selecionado relativo à formação de professores; o número de 

resumos relativos à educação em geral; o período de tempo abarcado pelos 

resumos; o período de existência do programa e os seus níveis (M – Mestrado e D – 

Doutorado). 

 

Quadro 6: Instituições e programas pesquisados, número bruto, número selecionado 
para as teses e dissertações Tipos 1 e 2, porcentagem em relação ao número bruto, 
período da lista bruta e período de existência do programa 
 
Instituição Programa Número 

total de 
resumos 
encontrad
os 

Grupo 1 – 
Formação 
de 
Professo-
res 

Grupo 2 – 
Educação 
em geral 

Número 
total de 
trabalhos 
seleciona-
dos (Tipos 
1 e 2) 

Período 
da lista 
bruta 

Período de 
existência 
do 
programa 

PUC SP Psicologia da 
Educação 
PED 

 560 2 27  29  1971-
2002 

1969 M 
1982 D 

PUC SP Psicologia 
Social PSO 

 450 0 02  02  1974 - 
2002 

1972 M 
1984 D 

PUC SP Psicologia 
Clínica PCL 

 576 0 00 00 1978-
2002 

1976 M 
1982 D 

PUC SP Psicologia 
Experimental 
PEXP 

   41 0 07  07  2001-
2002 

1999 M 

PUC SP Currículo CED  501 0 00 00 1978-
2002 

1999 M 

PUC SP História, 
Política e 
Sociedade 
EHPS 

 579 0 00 00 1971-
2002 

1985 M 
1990 D 

PUC SP Educação 
Matemática 
EDM 

   78 0 00 00 1994-
2002 

1975 M 
(em mat.) 
1990 
(didática da 
mat.) 
1997 (educ. 
mat. ) 

Sub Total 
PUC SP 

Todos os 
programas de 
Psicologia e 
Educação 

2.785 2 36  38  --//-- --//-- 

UCG-GO Psicologia    40 0 02  02  2001-
2002 

? M 

UEL PR 
 

Educação    66 1 02  03  1995-
2002 

1994 M 

UFMG MG Psicologia  125 0 00 00 1991-
2002 

1988 M 

UFPA PA 
 

Psicologia  102 0 10  10  1990-
2002 

1987 M 
1989 D 

UFRGS 
RS 

Educação  956 0 14 14  1971-
2002 

1972 M 
1975 D 
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UERJ RJ Educação  313 0 08  08  1986-
2002 

? M 

UFSC SC Psicologia    96 0 04  04  1997-
2002 

1995 M 

UFSCAR 
SP 
 

Educação 
Especial 

  269 6 66  72  1982-
2002 

1978 M 
1999 D 

UNB DF 
 
 

Psicologia   456 0 09  09  1977-
2002 

1975 M 
1989 D 

UNESP SP 
Marília 

Educação   474 0 02  02   1991-
2002 

? M  

UNICAMP 
SP 

Educação 1.430 0 01  01  1977-
2002 

1975 M 
1980 D 

USP SP 
 

Instituto de 
Educação 

1.174 0 02  02  1970-
2002 

? M 
? D 

USP SP  Instituto de 
Psicologia 
 
Áreas de 
concentração 
da pós-
graduação em 
Psicologia: 
Experimental, 
Escolar, Sócia, 
Clínica e 
Neurociências 
+ antigo 
FFCCH 

1.888 7 (IP USP) 
+ 
1 (FFCCH) 
= 08 
 

Sub - Total 
IP USP: 
10549

FFCCH: 04 
Sub total 
109 
(5,77%) 

117  1970-
2002 

197050

Sub-Total 
USP SP 
(FE + IP + 
FFCCH) 

 3.062 08 111  119    

Total  10174 17 (0,16%) 265 
(2,60%) 

282 
(2,77%) 

  

Fonte: dados obtidos pela autora conforme descrito em procedimentos metodológicos (2000 a 2004) 

 

No quadro 6 apresentam-se alguns programas que produzem desde o 

início da década de 1970, coincidindo com a criação dos cursos de pós-graduação 

no Brasil, como é o caso do programa de estudos pós-graduados em psicologia da 

educação da PUC SP e do Instituto de Psicologia de São Paulo. Outros são mais 

recentes (final dos anos 1990 e início dos anos 2000) e mostram uma tendência de 

produção na área como o programa de estudos pós-graduados em psicologia 

experimental da PUC SP e a UCG GO. O programa de Psicologia Social da PUC SP 

                                                 
49 Psicologia Escolar: 33; Psicologia. Experimental: 67; Psicologia Clínica: 05. 
 
50 O IP oferece um único curso de pós-graduação, com cinco áreas de concentração, duas das quais 
- Psicologia Escolar e Experimental - desde sua criação em 1970, Psicologia Clínica, em 1975, 
Psicologia Social, em 1976 e a quinta - Neurociências e Comportamento, desde 1992. 
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apresentou duas contribuições para a área, mas, nesta instituição, a produção 

concentra-se mais especificamente no programa de Psicologia da Educação.  

Alguns programas pesquisados não geraram trabalhos dos Tipos 1 ou 2, 

como os programas de psicologia clínica; currículo; história e filosofia da educação e 

educação matemática da PUC SP, e a UFMG MG. 

Os trabalhos Tipo 2 – em AC/BR ligados à educação, em geral  -(265 

trabalhos) correspondem a 2,6% do total de títulos e resumos analisados (10.174) e 

os trabalhos Tipo 1 - ligados à formação de professores em AC/BR (17 trabalhos) 

correspondem a 0,16% do total de títulos e resumos analisados (ver gráfico 1).  

 

Total e Seleção

1
2
3

 
Gráfico 1: Número total de trabalhos, trabalhos Tipo 2 - ligados à educação em geral  

-, e trabalhos Tipo 1 - ligados à formação de professores em AC/BR, sob seleção 
Fonte: dados obtidos pela autora conforme descrito em procedimentos metodológicos (2000 a 2004)51

 

Foram selecionados, ao todo, 282 trabalhos que guardam relação com a 

Educação, seja por abordar a formação de professores especificamente (Tipo 1 - 17) 

ou as questões mais gerais do contexto educacional (Tipo 2 - 265), totalizando 282 

trabalhos. A distribuição dos trabalhos Tipos 1 e 2 pode ser observada no gráfico (2) 

abaixo.  

 

                                                 
51 Os dados apresentados nos quadros e gráficos do presente trabalho foram obtidos e organizados 
conforme relatado em procedimentos metodológicos.  
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Selecionados

Tipo 2
Tipo 1

 
Gráfico 2: Número de trabalhos Tipos 1 e 2, selecionados 

 

Tal produção pode ser considerada bastante reduzida, o que não justifica a 

afirmativa usual acerca de uma suposta predominância de trabalhos ‘behavioristas’ 

na educação, especialmente nas décadas de 60 e 70, no que refere, obviamente, a 

teses e dissertações52. A década de 60, do século passado, não foi analisada, uma 

vez que a pós-graduação no Brasil foi instituída no início dos anos 1970, quando os 

primeiros programas foram criados e os primeiros trabalhos de pós-graduação strictu 

sensu começaram a surgir, no entanto, a julgar pelo que ocorreu com a década de 

70, pretensamente período de domínio behaviorista, pode-se questionar se tal 

predomínio realmente ocorreu.  

Os trabalhos Tipo 1 - ligados à formação de professores em AC/BR e Tipo 

2 - ligados à educação em geral  - selecionados (282 trabalhos) foram defendidos, 

predominantemente, no estado de São Paulo (231 trabalhos – 81,9% dos trabalhos), 

seguido do Rio Grande do Sul (14 trabalhos – 4,96% dos trabalhos), Pará (10 

trabalhos - 3,54% dos trabalhos), Distrito Federal (09 trabalhos – 3,19% dos 

trabalhos) e Rio de Janeiro (08 trabalhos – 2, 83% dos trabalhos). Os demais 

estados contam com quatro trabalhos ou menos cada um (Santa Catarina – 04 

trabalhos; Paraná - três trabalhos e; Goiás dois trabalhos).  

 

                                                 
52 Sendo as teses e dissertações analisadas um material voltado à educação, supomos que 
quaisquer predominâncias teóricas na área, caso tenham ocorrido, teriam atingido também este tipo 
de material. Não existiria razão para supor, a priori, que poderiam estar em algum local à parte de tais 
influências.  
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Gráfico 3: Número de trabalhos defendidos nos referidos estados 

 

As instituições que mais produzem trabalhos educacionais na área (Tipo 1 - 

ligados à formação de professores em AC/BR e Tipo 2 - ligados à educação em 

geral), no período analisado (levando em consideração os primeiros trinta e dois 

anos de 

uida, na quinta posição, está a UFPA (10 trabalhos – 3,54%), 

a sexta posição a UNB, com nove trabalhos, ou seja, 3,19% e a UERJ, na sétima 

maior part oduzi  

comportamento e educação/formação de professores (242 tra

s e quar m instituições p 14,18%). As 

 privadas em questão são a PUC SP e a UCG GO, ambas privadas 

 não  es  mas sem rativos ou 

as/comunitária cordo co lassificação do MEC (Ministério da 

e Cultura).  

7: Produção tuição em lação ao núme de teses e 
os 1 e 2  instituiçã

existência da pós-graduação brasileira) são a USP SP (com 119 trabalhos, 

correspondendo a 42,19% do total selecionado), a UFSCAR (72 trabalhos, ou seja, 

25,53% do total selecionado) e a PUC SP (38 trabalhos, correspondendo a 13, 47% 

do total selecionado), todas situadas no estado de São Paulo. A UFRGS, apesar de 

já ter interrompido a sua produção na área desde o terceiro qüinqüênio analisado, 

ocupa a quarta posição, com quatorze trabalhos produzidos (4,96% dos trabalhos 

selecionados). Em seg

n

posição (08 trabalhos – 2,83%). As demais instituições possuem cinco ou menos 

trabalhos defendidos na área.  

A e das teses e dissertações pr das em análise do

balhos – 85,81%) foi 

defendida em instituiçõe

instituições

s pública enta e rivadas (

confessionais, em sentido trito, fins luc

filantrópic s, de a m c

Educação 

 

Quadro por insti  re ro total 
dissertações Tip  e tipo de o 
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Instituição Tipo de 
stituição 

ero bruto elação ao 
 total 

(282) 
in

Núm % em r
número

USP SP (FE+ IP + 
FFFCCH) 

Pública 119 42,19% 

UFSCAR SP Pública  72 25,53% 
PUC SP Filantrópica  38 13,47% 
UFRGS Pública  14  4,96% 
UFPA PA Pública  10  3,54% 
UNB Pública  09  3,19% 
UERJ RJ Pública  08  2,83% 
UFSC Pública  04  1,41% 
UEL PR Pública  03  1,06% 
UNESP Marília Pública  02  0,70% 
UCG GO Filantrópica  02  0,70% 
UNICAMP  Pública  01  0,35% 
Total  282  100% 
Fonte: http://www.educacaosuperior.inep.gov.br/tipos_de_instituicao.stm 

Em algumas dessas instituições existem diferentes programas ou institutos 

ê ão  

. N  produção é claramente concentrada no 

programa de  psicologia da educação, com tendência de crescimento de 

m programa ão, o de psicologia experimental. Na instituição USP 

SP, o instituto que mais produziu e ainda produz na área de interesse é o de 

 Nas demais instituições não há separação entre programas/institutos 

esquisados

uadro 8: Especificação de diferentes programas nas instituições pesquisadas 

 

 

com freqü ncia diferenciada de produç

a

em análise do comportamento e

educação a instituição PUC  

 educação:

SP,

u  recente na instituiç

psicologia.

p .  

 

Q

Instituição Programa / 
Instituto 

Número 
bruto 

Porcentagem em relação ao total 
selecionado (282) 

PUC SP Psicologia da 
Educação 

29 10,28% 

 Psicologia Social 02 0,70% 
 Psicologia 

Experimental 
07 2,48% 

USP SP Instituto de 
Educação 

02 0,70% 

 Instituto de 
Psicologia 

117 41,48% 
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Nem todas as instituições com poucos trabalhos defendidos possuem 

produção escassa em análise do comportamento. Alguns dos programas nelas 

situados 

no papel de orientadores, para a Educação. Este é o caso da Profa Deisy das 

Graças de Souza (UFSCAR), com nove trabalhos orientados; da Profa Euza Maria 

de Rezende Bonamigo, com oito trabalhos orientados; da Profa Leila Regina 

d´Oliveira de Paula Nunes, da UFRJ, que orientou sete trabalhos, e dos professores 

Melania Moroz (PUC SP) e Antônio Celso de Noronha Goyos (UFSCAR), que 

orientaram seis trabalhos cada um. Os demais 58 orientadores listados aparecem 

com menos de seis trabalhos cada um, sendo quatro orientadores com cinco 

trabalhos53; sete orientadores com quatro trabalhos54; seis orientadores com três 

                                                

podem não enfatizar a produção de análise do comportamento na 

educação, embora possam produzir em outras áreas de pesquisa aplicada ou 

básica. Outros, ainda, são recentes, e o volume da produção ainda não é grande, 

embora exista uma tendência neste sentido. Um bom exemplo é fornecido pela UCG 

GO, um programa recente com tendência de produção em análise do 

comportamento (em geral e não especificamente em educação) que possui dois 

trabalhos selecionados, do mesmo modo que a FE USP SP, cujos dois únicos 

trabalhos selecionados foram produzidos no segundo e terceiro qüinqüênios 

analisados, não tendo sido produzidos mais trabalhos na abordagem desde então 

neste programa.  

Focalizando os trabalhos Tipo 1 - ligados à formação de professores em 

AC/BR e 2 (282 trabalhos), destacam-se como orientadores as professoras doutoras 

Carolina Bori (Psicologia Experimental do IP USP) e Geraldina Porto Witter 

(Psicologia Escolar do IP USP) por terem orientado o maior número de trabalhos 

selecionados (36 e 36). Certamente, estas duas pesquisadoras deixam a marca de 

sua contribuição na produção em educação, da comunidade behaviorista. Outros 

três orientadores se destacam, o Prof. Dr. Sérgio Vasconcelos de Luna (PUC SP), a 

Profa Dra Maria Amélia Matos (Psicologia Experimental, USP) e o Prof. Júlio César 

Coelho de Rose (UFSCAR SP), por terem orientado um número relativamente 

grande de trabalhos relacionados à área de educação (respectivamente 18, 16 e 

15). Um outro grupo de professores também se apresenta como tendo contribuições, 

 
53 Edna Maria Marturano, Edwiges F. de Matos Silvares, Juracy C. Marques, Olavo de Faria Galvão. 
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trabalhos55; quinze orientadores com dois trabalhos cada56 e vinte oito orientadores 

com um trabalho orientado cada um57. Há que se ressaltar que, em vista da 

produção reduzida da comunidade em relação ao total do universo analisado 

(2,77%), a orientação de uma ou duas teses na área pode ser considerada uma 

contribuição relevante. Observe-se ainda que, apesar de não termos compilado 

dados a este respeito, é possível que alguns orientadores se destaquem na 

rientação de trabalhos na abordagem, ainda que não na educação (como as áreas 

básica, organizacional, saúde, clínica etc.).  

 

                                                                                                                                                      

o

   
 José Gonçalves Medeiros, Jorge Mendes de Oliveira Castro Neto, Maria Amélia Almeida, Maria 

Benedita L
Willians. 

 Prorok, Emmanuel Zagury Tourinho, Francisco de Paula Nunes 
ndes Machado, Maria Amália Pie Abib Andery, Maria do Carmo 

Guedes, Nivaldo Nale, Rosana Glat, Sílvio Paulo Botomé, Thereza Pontual de Lemos Mettel, Zilda 
Aparecida Pereira Del Prette. 
 
57 Alceu Ravanello Ferraro, Ana Lúcia Cortegoso, Ana Lúcia Rossito Aiello, Antônio Carlos Caruso 
Ronca, César Ades, Enicéia Gonçalves Mendes, Fani Eta Korn Malerbi, Grauben José Alves de 
Assis, Isaias Pessotti, João Cláudio Todorov, José Carlos Simões Fontes, José Fernando B. 
Lomônaco, José Rubens Rebelatto, Kester Carrara, Lucia Prado de A. Ferraz, Maria da Penha 
Villalobos, Maria Helena LEITE Hunziker, Mitsuko Aparecida Makino ANTUNES, Nelson Rosamilha, 
Nilza Micheletto,Ricardo Gorayeb Souza, Roberto Banaco, Romariz da Silva Barros, Ruy Afonso da 
Costa Nunes, Sérgio Goldemberg, Sonia Santa Vitaliano Graminho, Tereza Maria Pires Sério. 
 

54

ima Pardo, Maria da Piedade Resende da Costa, Rachel Kerbauy, Wilfred Lawrence 

 
55 Anita Liberalesso Neri, Elenice Seixas Hanna, Maria Lúcia Dantas Ferrara, Margarida Hoffman 
Windholz, Olga Mitsue Kubo, Verônica Bender Haydu.  
 
56 Almir Del Prette, Álvaro Pacheco Duran, Antonio Bento Alves de Moraes, Célia Maria Lana da 
Costa Zannon, Elza Maria Stella
Sobrinho, Lígia Maria de Castro Marco
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Tipos 1 e 2 Orientadores

Moroz

0 10 30 40

De Rose

Goyo

20

Bori

Witter

Luna

Matos

Souza

s

Bonamigo

Nunes

 
s Tipos  orientadores, por fr ência. 

 que os trabalhos defendidos, observa-se 

umento no  número de instituições no decorrer do tempo, com conseqüente 

umento de programas (o que, via de regra, ocorre em todas as áreas e 

abordage

No primeiro qüinqüênio do período (1970 – 1974), as instituições nas quais 

 a PUC SP.  

Quantidade de lhos no primeiro q 0 a 1974) nas 
tituições 

ero de teses / 
ertações 

Gráfico 4: Trabalho  1 e 2 e eqü
 

 

Quanto às instituições em

a

a

ns) e, em decorrência, de produção, muito embora tenha havido declínio 

da produção em algumas.  

os trabalhos foram defendidos foram o antigo FFCCH USP (já extinto), o IP USP SP 

e

 

Quadro 9:  traba üinqüênio (197
diferentes ins
 

 Instituições Anos Núm
diss

FFCCH USP SP 1970 03 
Subtotal por ano 1970 03 
 1971 00 
Subtotal por ano 1971 00 
FFCCH USP SP 1972 02 
IP USP SP 1972 02 
Subtotal por ano 1972 04 
IP USP SP 1973 04 
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Subtotal por ano 1973 04 
IP USP SP  1974 03 
PUC SP 1974 02 
Subtotal por ano 1974 05 
1º qüinqüênio Sub 
total 

1970 - 74 16 

 

tinuou produzindo na 

rea, juntamente com a UFRGS e a FE USP.  

uadro 10: rabalhos no segundo qüinqüênio (1975-1979) nas diferentes 
stituições 

 teses / 
ertações 

 

No segundo qüinqüênio (1975 – 1979), o IP USP con

á

 

 Número de tQ
in

 
Instituições Anos Número de 

diss
IP USP SP 1975 06 
UFRGS RS 1975 06 
Subtotal por ano 1975 12 
IP USP SP 1976 05 
UFRGS RS 1976 06 
Subtotal por ano 1976 11 
IP USP SP 1977 03 
Subtotal por ano 1977 03 
IP USP SP 1978 08 
Subtotal por ano 1978 08 
IP USP SP 1979 07 
FE USP SP 1979 01 
Subtotal por ano 1979 08 
2º qüinqüênio Sub 9 
total 

1975-7 42 

 

 

No terceiro qüinqüênio (1980 – 1984), IP USP continua presente, 

 USP. Ressurge a PUC SP (presente no 1º 

üinqüênio e ausente no 2º) e aparece a UFSCAR (em 1983).  

Quadro 1

juntamente com a UFRGS e a FE

q

 

1: Número de trabalhos no terceiro qüinqüênio (1980-1984) nas diferentes 
instituições 

 
Instituições Anos Número de teses / 

dissertações 
IP USP SP 1980 05 
UFRGS RS 1980 01 
PUC SP 1980 03 
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Subtotal por ano 1980 09 
IP USP SP 1981 06 
UFRGS RS 1981 01 
PUC SP 1981 05 
Subtotal por ano 1981 12 
IP USP 1982 05 
FE USP 1982 01 
PUC SP 1982 01 
Subtotal por ano 1982 07 
IP USP SP 1983 07 
UFSCAR SP 1983 01 
PUC SP 1983 01 
Subtotal por ano 1983 09 
UFSCAR SP 1984 03 
PUC SP 1984 03 
IP USP SP 1984 02 
Subtotal por ano 1984 08 
3º qüinqüênio Sub 4 
total 

1980-8 45 

 

 

No quarto qüinqüênio (1985 – 1989) o IP USP continua produzindo, ao lado 

ta das universidades da UFSCAR e da PUC SP. A UFRGS já não mais aparece na lis

produtoras na área, deixando de ser um centro de produção até o final do período 

analisado. A FE USP também deixa de aparecer até o final do período analisado.  

 

Quadro 12: Número de trabalhos no quarto qüinqüênio (1985-1989) nas diferentes 
instituições 

 
Instituições Anos Número de teses / 

dissertações 
UFSCAR SP 1985 04 
IP USP SP 1985 03 
Subtotal por ano 1985 07 
IP USP SP 1986 08 
UFSCAR SP 1986 04 
PUC SP 1986 01 
Subtotal por ano 1986 13 
IP USP SP 1987 04 
UFSCAR SP 1987 04 
Subtotal por ano 1987 08 
UFSCAR SP 1988 02 
IP USP SP 1988 01 
Subtotal por ano 1988 03 
UFSCAR SP 1989 02 
IP USP SP 1989 05 
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Subtotal por ano 1989 07 
4º qüinqüênio Sub 9 
total 

1985-8 38 

 

 

No quinto qüinqü oduzindo o IP USP, a 

 a UFSCAR; sur UERJ RJ, a UFPA P a UNB DF.  

o de tra s no quinto qüinqüênio (1990-1994) nas diferentes 

stituições Anos Número de teses / 
dissertações 

ênio (1990 – 1994) permanecem pr

PUC SP e gem a A e 

 

Quadro 13: Númer balho
instituições 

 
In

IP USP SP 1990 04 
PUC SP 1990 02 
UFSCAR SP 1990 01 
Subtotal por ano 1990 07 
UERJ RJ 1991 01 
UFPA PA 1991 01 
UFSCAR SP 1991 02 
PUC SP 1991 01 
Subtotal por 1991 05  ano 
IP UPS-SP 1992 04 
UNB DF 1992 01 
UFSCAR SP 1992 01 
PUC SP 1992 02 
Subtotal por ano 1992 08 
UNICAMP 1993 01 
UFPA PA 1993 01 
UFSCAR SP 1993 03 
PUC SP 1993 01 
IP USP SP 1993 01 
Subtotal por ano 1993 07 
IP USP SP 1994 01 
PUC SP 1994 01 
UFSCAR SP 1994 05 
UNB DF 1994 01 
Subtotal por ano 1994 08 
5º qüinqüênio Sub 994 
total 

1990-1 35 

 

 

De 1995 a 1999 continuam produzindo a PUC SP, o IP 

SCAR SP, a UNB DF, a UFPA PA, a UERJ RJ e surgem a UNESP de 

a UEL PR.  

(sexto qüinqüênio), 

USP, a UF

Marília e 
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Quadro 14: N
instituições
úmero de tr s no sexto qüinqüênio (1995-1999) nas diferentes 

 

s ero de teses / 
ertações 

abalho

 
Instituiçõe Anos Núm

diss
PUC SP 1995 01 
IP USP SP 1995 04 
UFSCAR SP 1995 04 
Subtotal por ano 1995 09 
IP USP SP 1996 01 
PUC SP 1996 02 
UFSCAR SP 1996 07 
UNB DF 1996 01 
UFPA PA 1996 01 
UNESP Marília  1996 01 
UERJ RJ 1996 01 
Subtotal por 14  ano 1996 
UERJ RJ 1997 01 
UEL PR 1997 01 
UFPA PA 1997 01 
UNB DF 1997 01 
UFSCAR SP 1997 04 
IP USP SP 1997 02 
Subtotal por ano 1997 10 
UERJ RJ  1998 03 
UFPA PA 1998 01 
UNB DF 1998 01 
IP USP SP 1998 03 
UFSCAR SP 1998 03 
Subtotal por ano 1998 11 
UFSCAR SP 1999 07 
IP USP SP 1999 03 
PUC SP 1999 02 
UFPA PA 1999 02 
Subtotal por ano 1999 14 
6º qüinqüênio Subtotal 999 1995-1 58 
 

 

De 2000 a 2002, o triênio, continuam sendo centros de produção a 

, a UNB, a PUC SP, a UFPA, a UEL e a UNESP Marília; 

FSC SC e a UCG GO.  

Quadro 

 o últim

UFSCAR, o IP USP, a UER

urgindo a U

J

s

 

15: Número de trabalhos no sétimo período (triênio 2000-2002) nas 
diferentes instituições 
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Instituições Anos Número de teses / 
dissertações 

UFSCAR SP 2000 09 
IP USP SP 2000 02 
UERJ RJ 2000 01 
UNB DF 2000 02 
UFSC SC 2000 03 
Subtotal por ano 2000 17 
UFSCAR SP 2001 06 
PUC SP 2001 03 
IP USP SP 2001 01 
UERJ RJ 2001 01 
UNB DF 2001 02 
UFPA PA 2001 03 
Subtotal por ano 2001 16 
IP USP SP 2002 02 
PUC SP 2002 07 
UEL PR 2002 02 
UFSC SC 2002 01 
UCG GO 2002 02 
UNESP Marília 2002 01 
Subtotal por ano 2002 15 
7º período – Subtotal 
por triênio 

 48 

 

 

Levando em consideração a porcentagem dos trabalhos encontrados na 

abordagem, relacionados à educação (trabalhos Tipos 1 e 2) - em relação à 

otal do pró gem 

mais elevada de trabalhos (número relativo ao número bruto de tra

naquele programa e/ou instituição) são os programas de edu

(26,76%  trabalhos defendidos na UFSCAR) e o de psicologia 

 PUC  (17,07% dos trabalhos defendidos no PEXP PUC SP); o 

um progra lativamente te na história da pós-graduação 

 uma dução exclusivamente voltada para a análise do 

ento em ge  

 seguida m o programa de Psicologia: Teoria e Pesquisa do 

ento da   PA (9,8% dos trabalhos defendidos A PA) e o 

Psicologi USP (6,19% dos trabalhos defendidos no Instituto de 

quint ar está o programa de psicologia da UCG GO (5% dos 

 defendidos -GO). Em se lugar aparece a UEL PR, com 4,54% 

os defend o mestrado em educação daquela ção e, em 

produção t prio programa - os programas que apresentam a porcenta

balhos defendidos 

cação especial da 

UFSCAR SP  dos

experimental da  SP

segundo, ma re recen

brasileira, com  pro

comportam ral. 

Em , ve

Comportam UFPA na UFP

Instituto de a da 

Psicologia). Em o lug

trabalhos na UCG xto 

dos trabalh idos n  institui
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sétimo lugar está a UFSC SC com 4,16% das dissertações defendidas no mestrado 

m psicologia. Os demais programas aparecem com porcentagem inferior a 3% dos 

trabalhos

e

 defendidos, conforme quadro a seguir.  

 

Quadro 16: Porcentagem selecionada em relação ao número bruto total de resumos 
analisados no programa 

 
Programa Número bruto total 

do programa 
Número selecionado  Porcentagem 

em relação ao 
número bruto 
total do 
programa 

UFSCAR SP 269 72 26,76% 
PEXP PUC SP 41 07 17,07% 
UFPA PA 102 10 9,80% 
IP USP 1.888 117 6,19% 
PED PUC SP 560 29 5,17% 
UCG-GO 40 02 5% 
UEL PR 66 03 4,54% 
UFSC  SC 96 04 4,16% 
UERJ RJ 313 08 2,55% 
UNB DF 456 09 1,97% 
UFRGS RS 956 14 1,46% 
PSO PUC SP 450 02 0,44% 
UNESP  Marília 474 02 0,42% 
FE USP 1.174 02 0,17%  
UNICAMP 1.430 01 0,06%  
 

 

Porém, se for considerada a relação com o número bruto de trabalhos dos 

 defendidos (282 balhos) em todas as instituições, a USP SP (instituto 

a em 1º lug com 117 trabalhos produzidos (41,48% dos trabalhos 

dos). Em segund lugar encontra-se a UFSCAR, com 72 trabalhos 

está o programa de educação: psicologia da 

educação

Porcentagem em relação ao total de trabalhos selecionados 

tipos 1 e 2  tra

de psicologia) fic ar, 

seleciona o 

produzidos (25,53%). Em terceiro lugar, 

, da PUC SP, com 10,28% do total de trabalhos produzidos (29). Em 

quarta posição, o programa de educação da UFRGS RS com quatorze trabalhos 

produzidos (4,96%) e em quinta posição está o programa de psicologia: teoria e 

pesquisa do comportamento, da UFPA PA, com 3,54% do total de trabalhos 

produzidos.  

 

Quadro 17: 
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Programa Número selecionado % em relação ao total de 
trabalhos tipos 1 e 2 (282)

IP USP SP 117 41, 48% 
UFSCAR SP 72 25,53% 
PED PUC SP 29 10,28% 
UFRGS RS 14  4,96% 
UFPA PA 10  3,54% 
UNB DF 09  3,19% 
UERJ RJ 08  2,83% 
PEXP PUC SP 07  2,48% 
UFSC SC 04  1,41% 
UEL PR 03  1,06% 
UCG GO  0,70% 02 
PSO PUC SP 02  0,70% 
UNESP Marília 02  0,70% 
FE USP 02  0,70% 
UNICAMP 01  0,35% 
 

É importante observar também a flutuação da porcentagem em relação ao 

número total de trabalhos defendidos nos diferentes programas, para detectar o 

cremento ou queda da produção em análise do comportamento e educação ao 

longo do período analisado. Faz-se importante ressaltar que o último período é 

constituído por um número menor de anos (período de três anos: 2000-02) que os 

demais, geralmente qüinqüênios, com diferenças a depender da data de início do 

programa.  

No PED PUC SP observa-se produção inicial de 22,22% em relação ao 

número bruto de trabalhos defendidos no programa, produção ‘zero’ no qüinqüênio 

subseqüente (2º qüinqüênio), um pequeno aumento no 3º qüinqüênio (17,10%) e 

uma nova diminuição no período subseqüente (1,66%). No geral, o gráfico nos 

mostra diminuição da produção geral ao longo dos períodos.  

in
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Gráfico 5: Porcentagem em relação ao número de trabalhos defendidos nos 

diferentes períodos, no PED PUC SP 
 

Dentre os programas mais antigos, o de educação da UFRGS é um 

programa em que já houve uma produção em análise do comportamento e 

educação. Esta produção correspondeu a 8,82% no segundo período analisado, 

com declínio a partir do 3º período (1,49%) e extinção a partir de então, conforme 

figura a seguir.  
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Gráfico 6: Porcentagem em relação ao número de trabalhos defendidos nos 

diferentes períodos, na UFRGS RS  

O Instituto de Psicologia da USP SP (IPUSP), um importante centro de 

rodução em análise do comportamento e educação, também tem mostrado declínio 

ao longo

2,66%; 1,25%, conforme gráfico a seguir.  

 

p

 dos períodos analisados em relação do número total de trabalhos 

defendidos nessa instituição, ou seja, 13,46%; 33,85%; 13,15%; 8,43%; 3,03%; 
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Gráfico 7: Porcentagem em relação ao número de trabalhos defendidos nos 

diferentes períodos, no IPUSP SP.  

Assim como o programa de educação da UFRGS RS, a Faculdade de 

Educaçã

 

o - FEUSP SP, também entrou em extinção. Porém, diferentemente da 

URFGS, nunca teve uma produção que pudesse ser considerada relevante. O 

programa existe desde o primeiro período analisado e nele foram identificados dois 

trabalhos como da abordagem e voltados à educação, nos 2º (2,5%) e 3º (2,77%) 

períodos analisados.  
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Gráfico 8: Porcentagem em relação ao número de trabalhos defendidos nos 

diferentes períodos, na FE USP SP 
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O programa de psicologia da UNB DF é antigo, criado no segundo período 

analisado, ainda na década de 70. A produção em AC/BR voltada à educação, 

inexistente nos três primeiros períodos de atuação do programa, surge no 4º período 

analisado e mantém-se baixo, porém, estável (2,94%; 2,38%; 2,32%).  
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Gráfico 9: Porcentagem em relação ao número de trabalhos defendidos nos 

diferentes períodos, na UNB DF 
 

 

PED PUC SP, o IPUSP SP ou o programa da UFRGS. Tem revelado certo 

cremento na produção, de 0 para 3,44% da produção total e com pequeno 

aumento

A programa de Educação da UERJ é antigo, porém não tanto quanto o 

in

 no período subseqüente (4,65%).  
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Gráfico 10: Porcentagem em relação ao número de trabalhos defendidos nos 
diferentes períodos, na UERJ RJ  

 

O programa de educação especial da UFSCAR SP tem se revelado como 

um dos mais promissores na produção em AC/BR voltada à educação, senão o mais 

promissor. A produção esteve acima de 20% em relação ao número total de 

trabalhos defendidos em todos os períodos, chegando a 40% no segundo período 

de existência do programa (1985-89).  
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11: Porcentagem em relação ao número de trabalhos defendidos nos 

diferentes períodos, na UFSCAR SP 
 

O PEXP PUC SP é um dos

Gráfico 

 programas mais recentes e, dentre todos os 

esquisados, é o único cuja totalidade da produção consiste em trabalhos baseados 

na AC/BR, embora nem todos estejam voltados à educação. Por ser recente, não é 

possível captar tendências, embora  sejam promissoras. O período mostrado no 

gráfico diz respeito ao triênio 2000-02 e os números dizem respeito ao número total 

de trabalhos defendidos (41) e o de trabalhos voltados à educação (07), 

correspondendo a 17,03% do total. 

 

p
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Gráfico 12: Número total e número de trabalhos defendidos em educação no PEXP 

PUC SP 

 

O programa de psicologia da UCG-GO também é bastante recente  e não 

apresenta produção exclusiva em análise do comportamento (como a maior parte 

dos programas analisados). Porém, mostra uma tendência na produção em AC/BR. 

O gráfico abaixo permite visualizar o número total de trabalhos defendidos (40) e o 

número de trabalhos voltados à educação (2), correspondendo a 5% do total.  
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Gráfico 13: Número bruto bruto e número de trabalhos defendidos em educação na 

UCG-GO 
 

A produção do programa de Educação da UEL PR (programa relativamente 

recente, embora não tão recente quanto o PEXP - PUC SP e UCG GO) é pequena e 

diz respeito ao trabalho de uma orientadora, a Professora Dra Verônica Bender 

Haydu, porém, há um registro percentual de aumento na defesa de trabalhos nesta 

área (2, 85% e 6,45% do total defendido).  
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Gráfico 14: Porcentage

diferentes períodos, na UEL PR 
m em relação ao número de trabalhos defendidos nos 

 

A UFSC SC que também criou um programa na mesma época que a UEL 

PR mostra tendência de crescimento, passando de 0 para 5,06% da produção em 

relação ao total, do primeiro período de existência do programa para o segundo.  
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Gráfico 15: Porcentagem em relação ao número de trabalhos defendidos nos 

diferentes períodos, na UFSC SC 
 

A produção do programa de psicologia da UFPA PA em AC/BR voltada à 

educação, um programa medianamente recente, pode ser considerado estável, 

embora tenda a um decréscimo, conforme observado no gráfico a seguir (14,28%, 

11,36% e 6,81% da produção total):  
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Os programas de psicologia social da PUC SP e de educação da UNESP 

Marília m

e 

abalhos defendidos. A diferença importante que há entre ambos é que o PSO PUC 

assou a exis íodos  a PS

a de impacto om

rília

Faz-se importante ressaltar que a análise diz respeito ao impacto do 

r o d o os quatro trabalhos na abordagem e em 

nos re rogram m indivi e 

ivos es. Ao contrário, produzir num ambiente 

amente ou nterlocução com a comunidade científica da 

e  s s p  vista, como a fidelidade aos 

e met ador, às suas crenças em ciência 

enfrentamento dos problemas da educação no Brasil. Longe de ser irrelevante, pode 

 

ão de res 

Gráfico 16: Porcentagem em relação ao número de trabalhos defendidos nos 
diferentes períodos, na UFPA PA 

 

antiveram-se com porcentagens inferiores a 1% nos dois qüinqüênios em 

que aparecem trabalhos de educação embasados em AC/BR (0,85% e 0,74% no 

PSO e 0,54% e 0,39% na UNESP Marília), no que diz respeito ao número total d

tr

SP existe desde o primeiro período analisado e o programa da UNESP Marília 

p tir nestes três últimos per . Isso torna contribuição do O PUC 

e SP para a área aind menor  quando c parado ao progra dma 

Educação da UNESP Ma .  

programa pa a a área, nã esmerecend

educação defendidos feridos p

or

as, bem co o o esforço dual d

seus autores 

supost

e respect  orientad

distante da i adverso e/

área pode s r analisado ob diferente ontos de

pressupostos 

e produção de conhecimento, bem como à relevância do AC/BR para o 

teóricos odológicos do pesquis

ser interpretado como um esforço digno de respeito.  

3.2. Em foco: 
 

Formaç  Professo
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O ma ro de e 

sores - em AC/BR e as foi na USP (nove trabalhos), seguido da 
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Gráfico 17: Número de trabalhos Tipo 1- ligados à formação de professores em 

AC/BR - por instituição  
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A freqüência de trabalhos Tipo 1- ligados à formação de professores em 

s analisadas, com seis trabalhos defendidos na 

écada de 70, cinco na década de 80, cinco na década de 90 e um no início da 

c

‘formaç

década. Nos anos oit ão 

 

Educaç

strictu sensu da abordagem em formação de professores.  

AC/BR - manteve-se baixa em relação ao total de trabalhos analisados, porém 

constante ao longo das três década

d

dé ada atual. A USP SP contribuiu com teses e dissertações na temática específica 

ão de professores’ na década de 1970, com os seis trabalhos defendidos na 

enta a contribuição da USP diminuiu e apareceu a contribuiç

da PUC SP e da UFSCAR. A UFSCAR, mais especificamente o programa de 

ão Especial, na década de 90, contribuiu com quatro dos cinco trabalhos 

 

Tipo 1 por década

Anos 70
Anos 80
Anos 90
Anos 2000

 
 18: Número de trabalhos Tipo 1 - ligados à formação de professores em 

 - por década 

Gráfico

AC/BR

dezessete trabalhos. Os professores Margarida Windholz (em um deles como co-

ie

demais

 

 

Com relação aos orientadores, a Profa Dra Carolina Bori orientou cinco dos 

or ntadora) e Sérgio Vasconcelos de Luna orientaram dois trabalhos cada um. Os 

 aparecem como orientadores uma vez.  
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Gráfico 19: Orientadores dos trabalhos Tipo 1 - ligados à formação de professores 

/BR -.  

Conforme já mencionado, a produç

em AC

 

ão de trabalhos em formação de 

f

instituiç

 

a
trabalh
 

pro essores é bastante reduzida em relação ao total de trabalhos defendidos nas 

ões pesquisadas, correspondendo a 0,16% do total do universo analisado.  

Qu dro 18: Instituição de defesa, programa, orientador, instituição e nível dos 
os Tipo 1 - ligados à formação de professores em AC/BR - . 

Instituição de 
defesa 

Programa  Orientador Instituição atual Nível do 
trabalho 

1. L
(197 Inst. pública encontrado 

AGOA USP/SP  FFCLH Carolina Bori Lattes não Dout. 
2) 

2. MEJIAS USP/SP  FFCLH Carolina Bori Lattes não Dout. 
(1972) Inst. pública encontrado 
3. 
BITTENCOUR
T (1973) 

USP/SP  
Inst. pública 

Psicologia 
Experimental 

Carolina Bori Lattes não Mest.  
encontrado 

4
(197
. LEITE 

6) 
USP/SP  
Inst. pública 

Psicologia 
Experimental 

Carolina Bori UNICAMP/SP Mest. 

5. PARDO 
(1978) 

USP/SP  
Inst. pública 

Psicologia 
Experimental 

Carolina Bori UFS/SE Mest. 

6. 
CONSTANTIN
O (1979) 

USP/SP 
Inst. pública 

Psicologia 
Experimental 

Margarida H. 
Windholz 

UNESP/SP Mest. 

7. BEGA 
(1980) 

PUC/SP  
Inst. Particular 
confessional 
comunitária e 
filantrópica 

Psicologia da 
Educação 

Sérgio 
Vasconcelos 
de LUNA 

UNISANTOS/SP Mest. 

8. BASSANI 
(1984) 

PUC/SP  
Inst. particular 
confessional 
comunitária 

Psicologia da 
Educação 

Sérgio 
Vasconcelos 
de LUNA 

PUC/SP Mest. 

9. MARTINS 
(1986) 

USP/SP  
Inst. pública 

Psicologia 
Escolar 

Geraldina 
Porto Witter 

Lattes não 
encontrado 

Mest. 



 95

10. 
BIZZOTTO 
(1986) 

UFSCAR  
Inst. pública 

Educação do 
indivíduo 
especial 

Margarida H. 
Windholz e 
Wilfred 
Lawrence 
Williams 

Lattes não 
encontrado 

Mestr. 

11. FAZOLARI 
(1989) 

USP/SP 
Inst. pública 

Psicologia 
Experimental 

Maria Amélia 
MATOS 

Lattes não 
encontrado 

Mestr. 

12. KREPSKI 
(1993) 

UFSCAR 
(Educação 
Espe

Educação do 
indivíduo 

Júlio C. 
Coelho de 

Lattes não 
encontrado 

Mestr. 

cial) especial Rose 
Inst. pública 

13. MAZZARO 
(1996) 

UFSCAR 
(Educação 
Especial) 
Inst. pública 

Educação do 
indivíduo 
especial 

Nivaldo Nale Lattes não 
encontrado 

Mestr. 

14. GROSSI 
(1996) 

UFSCAR 
(Educação 
Especial) 
Inst. pública 

Educação do 
indivíduo 
especial 

Maria Amélia 
Almeida 

UEL/PR Mestr. 

15. RIBEIRO, 
M. J. L. (1997) 

UEL Educação Educação Verônica 
Bender Haydu 

Lattes não 
encontrado 

Mestr. 

16. SCHMIDT 
(1999) 

UFSCAR 
(Educação 
Especial) 
Inst. pública 

Educação do 
indivíduo 
especial 

Deisy G. de 
Souza 

UNICENP/PR 
Centro 
Universitário 
Positivo 

Mestr. 

17. 
FRISANCO 
(2001) 

UFSCAR 
(Educação 
Especial) 
Inst. pública 

Educação do 
indivíduo 
especial 

Ana Lúcia 
Cortegoso 

UEL/PR Mestr. 

Fonte: teses e dissertações analisadas e o endereço eletrônico 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/index.jsp 
 

A localização atual de grande parte dos autores dos trabalhos Tipo 1 - 

gados à formação de professores em AC/BR - não foi determinada, uma vez que o 

urriculum lattes não foi encontrado em nove casos. Os outros oito autores 

istribuem-se entre os estados de São Paulo (04 – UNICAMP, UNESP, 

NISANTOS, PUC), Paraná (03 – UEL, UEL e UNICENP) e Sergipe (01 - UFS), com 

redominância, mais uma vez, do estado de São Paulo. A autora que atua no 

omento em Sergipe, atuou por vários anos junto ao programa de pós-graduação 

a UFSCAR SP.  

As dezessete teses Tipo 1 (trabalhos selecionados como apresentando 

ontribuição direta à formação de professores) selecionadas para análise integral 

ram submetidas à análise individual e estão apresentadas em anexo eletrônico 

D-ROM) – Anexo 3, na segunda contra capa do trabalho.  

A listagem das teses selecionadas está abaixo, em ordem crescente por 

no. Os objetivos (geral e intermediário) das mesmas encontram-se nos anexos 4 

uadro 19 na p. 260) e 5 (quadro 20 na p. 265). 

li

c

d

U

p

m

d

c

fo

(C

a
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Quadro 21: Listagem das teses Tipo 1 - ligadas à formação de professores em 

C/BR - selecionadas e analisadas A

 
1 LAGOA, Vera (1972). Estudo do Sistema Montessori: Fundamentado na Análise Experimental do 

Comportamento. Tese apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
(Departamento de Psicologia Experimental para a obtenção do título de “Doutor em 
Ciências"), sob orientação da Profa Dra Carolina M. Bori.  

 
2 MEJIAS, Nilce Pinheiro (1972). Modificação de comportamento em situação escolar. Tese 

apresentadas ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (Departamento de 
Psicologia Experimental para a obtenção do título de “Doutor em Ciências"), sob orientação 
da Profa Dra Carolina M. Bori.  

 
3 BITTENCOURT, Walderez B. B. F. (1973). Desempenho de um programa de modificação de 

comportamento por uma professora. Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo, sob orientação da Profa Dra Carolina M. Bori.  

 
4 LEITE, Sergio Antonio da Silva (1976). Um programa de treinamento de professor. Dissertação 

de Mestrado apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sob 
orientação da Profa Dra. Carolina M. Bori. 

 
5 PARDO, Maria Benedita Lima (1978). Programa de contingências para treinamento de 

monitores: descrição e análise. Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia da USP, 
sob orientação da Profa Dra Carolina Bori.  

 
6 CONSTANTINO, Elizabeth Piemonte (1979). Treinamento de paraprofissionais em programas 

recreativos para crianças do primeiro grau escolar. Dissertação apresentada ao Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo para obtenção do grau de Mestre em Psicologia, 
sob orientação da Profa Margarida H. Windholz.  

 
7 BEGA, Rita Célia, Brambila (1980). Treinamento de professoras para planejar e aplicar o SPI 

simultaneamente às suas atividades em classes de primeira série do primeiro grau, com 
crianças fisicamente deficientes. Dissertação apresentada ao Programa de Estudos Pós-
Graduados em Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
sob orientação do Prof. Dr Sérgio Vasconcelos de LUNA.  

 
8 BASSANI, Marlise Aparecida (1984). A Observação no trabalho professor: um programa de 

treinamento para uso na avaliação de alunos de pré-escola. Volumes I e II. Dissertação 
defendida em Psicologia da Educação na PUC/SP, sob orientação do Prof. Dr. Sérgio 
Vasconcelos de LUNA.  

 
9 MARTINS, Regina Helena de Souza Campos (1986). O Futuro Professor: Teste da Eficiência de 

um curso focalizando problemas educacionais brasileiros e procedimentos de ensino. 
Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para 
obtenção do grau de Mestre em Psicologia Escolar, sob orientação da Profa Dra Geraldina 
Porto Witter.  

 
10 BIZZOTTO, Maria Odete (1986). O controle de estereotipias numa criança severamente 

retardada. O Papel da interação professor-aluno e das atividades programadas em 
procedimentos do tipo reforçamento diferencial de outros comportamentos. Dissertação 
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Especial do Centro de Educação 
e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos, sob orientação da Profa Dra 
Margarida Windholz e do Prof Dr Wilfred Lawrence Williams.  

 
11 FAZOLARI, Valéria (1989). Ensino da Leitura e Escrita: Identificação e Análise de Condições 

Facilitadoras e de Classes de Comportamento do Professor. Dissertação apresentada ao 
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Instituto de Psicologia da USP
em Psicologia Experimental, sob ori

, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre 
entação da Profa Dra Maria Amélia MATOS.  

 
12 KREP

A
SKI, Heloisa Helena (1993). O Estágio de Formação de Professores: Uma Tentativa de 
perfeiçoamento. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

Especial da UFSCAR, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em 
Educação Especial, sob orientação do Prof. Dr. Julio César Coelho de Rose.  

 
13 MAZZARO, José Luiz (1996). Educação para a saúde: Avaliação de um programa de ensino de 

assistência primária à saúde do escolar. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação Especial da UFSCAR, como parte dos requisitos para obtenção do 
grau de Mestre em Educação Especial., sob orientação do Prof. Dr. Nivaldo Nale.  

 
14 GROSSI, Renata (1996). Capacitação de Atendentes em Situação Natural: um programa de 

e
D

nsino de tarefas de cuidados pessoais para criança portadora de deficiência mental. 
issertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da 

UFSCAR, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em Educação 
Especial, sob orientação da Profa. Dra Maria Amélia Almeida.  

 
15 RIBEIRO, Maria Júlia Lemes (1997). Dificuldades de Leitura: Capacitação de professores para a 

utilização de uma metodologia de ensino informatizada. Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL, como parte dos requisitos para 
obtenção do grau de Mestre em Educação, sob orientação da Profa. Dra Verônica Bender 
Haydu.  

 
16 SCHMIDT, Andréia (1999). O ensino de Alunos em Escola Especial: Analisando como o 

professor ensina e p
Programa de Pós-Grad

ropondo material para capacitação. Dissertação apresentada ao 
uação em Educação da UFSCAR, como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de Mestre em Educação Especial, sob orientação da Profa. Dra Deisy G. 
de Souza.  

 
17 FRISANCO, Maria de Lourdes (2001). Efeitos da Capacitação de Professores para Programar 

Ensino sobre seus Comportamentos ao ensinar arte para Pessoas Portadoras de 
Necessidades Educacionais Especiais. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

ão e omo parte dos requisitos para obtenção do grau de 
ecial, sob orientação da Profa. Dra Ana Lucia Cortegoso.  

Graduaç m Educação da UFSCAR, c
Mestre em Educação Esp

 
 

 NTEGRAL DAS TESES TIPO 1 – ligadas à 
ÇÃO DE PROFESSORES em AC/BR  

ópi o à análise integral dos trabalhos selecionados, 

qu  a leitura das descrições 

s categorias analisadas (Características gerais, Filosofia, Conceitos Básicos, 

nsino  

e diferenças entre os dife l 

a, foi identificar o que é tratado nos programas de 

formação de profe as de formação e a forma como é tratado, ou 

c de 

de tópicos propostos no programa de ensino de cada trabalho, uma vez que a 

4. ANÁLISE E
FORMA

DISCUSSÃO I

 

Este t co será dedicad

focalizando em 

sobre a

e consiste a proposta realizada. Após

Pesquisa e E ), estas foram agrupadas do ponto de vista das suas semelhanças

rentes autores e da sua presença ou ausência. A principa

preocupação, nesta pesquis

ssor ou nas propost

quais elementos ompõem o tópico abordado. Não é objetivo avaliar a quantida
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quantidade de tóp e ter 

o objetivo de formar o professor em relação a um ou mais aspectos particulares. No 

conjunt os 

r um pano rea, no que diz 

ã  

do professor.  

Dentre os t

 

trabalhos de LAGOA (1972) e FAZOLARI (1989). O primeiro é um trabalho 

e

ensino de Montes ue 

poderiam explicar 

teórico, é possível  

to a auto-

análise do processo que forjou na professora, basicamente pela ação das 

 m 

a. També sor 

alfabetizador deve , 

estes dois trabalhos s

 

icos está relacionada aos objetivos do autor. Um trabalho pod

entanto, o 

oferece

o de tópicos de que é composto o universo de análise pode n

rama do que é considerado importante pela á

respeito à produç o científica de teses e dissertações brasileiras, para a formação

rabalhos analisados, dois não efetivam uma proposta de ensino, 

embora forneçam elementos que poderiam estar compondo uma proposta. São os

essencialmente t órico e que apresenta uma comparação entre a proposta de 

sori e os princípios científicos da análise do comportamento q

alguns dos elementos de ensino montessorianos. Porém, embora 

 identificar os aspectos que comporiam uma proposta de ensino a

partir do expos pela autora. O segundo trabalho é essencialmente um

contingências às

sucedid

quais estava sensível, o repertório de uma alfabetizadora be

m descreve as classes de comportamento que um profes

ria desenvolver para desempenhar suas funções. Por esta razão

erão alvo de análise.  
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4.1.1. Vínculo e justificativas 
 

Inicialmente, far-se-ão algumas considerações quanto ao vínculo dos 

autores com as instituições onde realizaram os seus trabalhos. Este parece ter 

relação com as justificativas oferecidas pelos autores para a realização de seus 

trabalhos. Também, far-se-á referência às razões apontadas na revisão de literatura 

dos auto

 

res para a formulação dos objetivos de pesquisa e essas são bastante 

diversificadas.  

Alguns têm vínculo empregatício com a instituição de ensino em que 

desenvolvem o trabalho, seja como psicólogos (MEJIAS, 1972; BASSANI, 1984), 

seja como professor (FAZOLARI, 1989); outros atuam como supervisores de estágio 

(MARTINS, 1986; KREPSKI, 1993); outros não têm vínculo (BITTENCOURT, 1973; 

BIZZOTTO, 1986; GROSSI, 1996) outros, ainda não explicitam claramente sua 

vinculação com a instituição, se ausente ou presente e de que natureza (LEITE, 

1976; PARDO, 1978, BEGA, 1980; MAZZARO, 1996; RIBEIRO, 1997, SCHMIDT, 

1999, FRISANCO, 2001).  

Quadro 22: Vínculo do autor com a instituição onde realizou o trabalho 

 
LAGOA (1972) Não é trabalho aplicado 

MEJIAS (1972) Sim 

Psicóloga da escola 

BITTENCOURT 

(1973) 

Não há vínculo 

LEITE (1976) Não há menção 

PARDO (1978) Não há menção  

CONSTANTINO 

(1979) 

Não há menção (hipótese não descartada) 

BEGA (1980) Há menção a um trabalho anterior da pesquisadora como psicóloga de 

um centro prestador de serviços à escola, mas não esclarece se o 

vínculo continuava no momento da pesquisa ou não.  

BASSANI (1984) Sim 

Psicóloga da escola  

MARTINS (1986) Não. Supervisora de estágio em psicologia escolar,  com estagiários 
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atuando com alunos de Magistério, que, por sua vez, atuaram em 

classes de 1º grau 

BIZZOTTO 

(1986) 

Não há vínculo empregatício. Convênio entre UFSCAR (local onde a 

autora realizou o Mestrado) e APAE de São Carlos.  

FAZOLARI (1989) Sim, autodescrição e auto-análise da experiência profissional da autora 

como professora de primeiro grau trabalhando há vinte anos na 

o de crianças de uma escola pública da periferia de São alfabetizaçã

Paulo.  

KREPSKI (1993) Sim. Pesquisadora professora-supervisora de estágio das alunas de 

magistério. 

MAZZARO (1996) Não é possível afirmar, mas é hipótese não descartada. Autor menciona 

ter atuado por 10 anos como professor da Fundação Educacional do 

Distrito Federal, na periferia de Brasília, mas não menciona se o vínculo 

permanece. Não era professor da escola onde o trabalho foi realizado.  

GROSSI (1996) Não. Contato com a instituição como supervisora de estágio e 

pesquisadora.  

RIBEIRO, M. J. L. Não há menção (cita, dentre outras experiências, orientação de salas 

la regulares e especiais, bem como contato mais próximo com 

crianças com dificuldades de aprendizagem em leitura e escrita, junto 

(1997) de au

ao Núcleo Regional de Educação).  

SCHMIDT (1999) Não há menção (provavelmente não).  

FRISANCO 

(2001) 

Não há menção (provavelmente não).  

 

Quando há o vínculo, a justificativa para o trabalho está relacionada à 

natureza da atividade desenvolvida. Um psicólogo escolar como MEJIAS (1972) ou 

BASSANI (1984) executa atividades de formação relacionadas às demandas 

institucionais de resolução de problemas de comportamento variados ou de 

dificuldades expressas por professores, como de avaliação. O atendimento a estas 

demanda

 vez que a pesquisadora 

s ou queixas escolares generalizadas também está presente nos trabalhos 

de CONSTANTINO (1979), BEGA (1980), BIZZOTTO (1986), como queixas em 

relação a problemas de comportamento e excessos comportamentais (problemas no 

horário do recreio, disciplina, estereotipia, agressividade) e insucesso escolar dos 

alunos. Interessante ressaltar que, no caso de GROSSI (1996), o trabalho parece 

não haver surgido de uma demanda institucional, uma
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relatou e

TENCOURT (1973).  

la como os professores  

encontra educandos academicamente, 

prepará-los para a transformação da realidade e participação no jogo político, bem 

como para atender desníveis sócio-econômicos e culturais nas séries iniciais do 

primeiro grau. A fo

insuficiente e o curr

ensino, formas de av

mais desfavorecidas

mais do que em hab

processo ensino-apre

de seus alunos.  

KREPSKI (1993) também ressalta o despreparo do professor decorrente 

formações transmitidas sobre as crianças com quem irão trabalhar, distorcidas e 

pecial ue freqüentam escolas públicas. 

ra KR r habilidades 

relevantes e significativas a sua futura ação docente (em semelhança a FAZOLARI, 

dolog des dos 

administração  de procedimentos de ensino. 

Ambas as autoras ressaltam, além do despreparo advindo da formação, a 

xistir uma descrença generalizada na instituição, exceto por parte das 

atendentes, na possibilidade daquela criança-alvo poder aprender, mesmo 

habilidades básicas de sobrevivência.  

Há trabalhos que se centram na procura de estratégias eficientes para o 

ensino de professores, como no caso da pesquisa de LEITE (1976), e outras que 

verificam a manutenção dos comportamentos aprendidos para além do período de 

formação, como BIT

Trabalhos como os de LAGOA (1972) e PARDO (1978) mencionam a 

necessidade de subsidiar o trabalho do professor (ou monitor) em função da 

responsabilidade do mesmo  e outros trabalhos (MARTINS, 1986; FAZOLARI, 1989; 

KREPSKI, 1993 e MAZZARO, 1996) mencionam a deficiência na formação docente 

em relação à sua competência técnica (como ensinar) e, também, à visão crítica 

sobre a realidade sócio-política e econômica atrelada à questões educacionais.  

FAZOLARI (1989) enfatiza, por exemplo, a importância da alfabetização em 

termos acadêmicos e políticos, porém, tanto a esco

riam-se despreparados para formar os 

rmação do professor alfabetizador, para a autora, seria 

ículo inadequado em relação a conteúdos, metodologias de 

aliar e na compreensão da realidade de crianças de camadas 

. A autora critica a formação calcada em regras e conteúdos 

ilidades que o professor deveria dominar para compreender o 

ndizagem e propor procedimentos adequados às necessidades 

dos cursos de formação. Em semelhança a FAZOLARI (1989), ela considera as 

in

equivocadas, es mente no caso das crianças q

O professor, pa EPSKI (1993), também deixaria de aprende

1989), em meto

alunos, 

ia, escolha de conteúdos adequados às necessida

de aspectos motivacionais e uso
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inexperiência dos do iciantes, curiosamente, seriam 

asses  (alunos com repertório inicial mais 

 inco blemas 

ação de professores em sua pesquisa, embora a justificativa apresentada 

lação d demanda advinda das 

as a

Recentemente, a justificativa mais centrada na superação de problemas de 

paro ia de 

formação específica, especialmente no ensino especial e na tentativa de prover o 

en nicos de ensino, sem 

e O, 1997; 

e F RO (1997) considera importante 

pro r 

conseguinte, superar s da área de 

nomi ulos’, bem como das vantagens 

 inf

SCHMIDT (1999) menciona a ausência de formação de professores de 

m e nte a superação de 

aç ndo na aprendizagem 

e conceitos, princípios de análise do comportamento, análise funcional e no ensino 

e métodos alternativos próprios da educação especial, uma alternativa de 

O (2001) também ressalta problemas gerais de formação e 

usência de formação, neste caso, ausência de formação para o ensino de arte na 

educaçã

centes. Aos professores in

destinadas as cl consideradas mais ‘difíceis’

desfavorecido ou

de form

mpleto). BASSANI (1984) também se reporta aos pro

para a formu o referido objetivo tenha sido uma 

próprias professor o serviço de orientação psicológica que dirigia. 

formação (despre  para a tarefa de ensinar) persiste, incluindo ausênc

professor de instrum tal que o capacite a utilizar recursos téc

negar a necessidad de uma formação ampla em vários sentidos (RIBEIR

SCHMIDT, 1999 RISANCO, 2001). RIBEI

instrumentalizar o fessor para o uso de um recurso técnico específico e, po

dificuldades de leitura e escrita, advinda

conhecimento de nada ‘equivalência de estím

advindas do uso da ormática na educação.  

ensino especial e ducação especial e considera importa

deficiências de form ão ou ausência de formação, identifica

d

d

formação. FRISANC

a

o especial. A autora apostou no ensino de formulação de objetivos 

educacionais para a superação de falhas ou ausência de formação.  

Pode-se afirmar que predominam as justificativas centradas em problemas 

generalizados da formação docente, seja no aspecto técnico de preparo para a 

função de ensinar, seja na visão crítica sobre problemas sócio-econômicos e 

políticos relacionados à educação e sua possível alteração (aparecendo em 07 dos 

17 autores analisados - MARTINS, 1986; FAZOLARI, 1989; KREPSKI, 1993; 

MAZZARO, 1996; RIBEIRO, 1997; SCHMIDT, 1999; FRISANCO, 2001), bem como 

o  atendimento à demandas institucionais de intervenção, seja em relação a 

problemas de comportamento (disciplina e excesso comportamental), seja de 

insucesso escolar, ou na superação de dificuldades relatadas por professores 
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(justificativa encontrada em 05 autores - MEJIAS, 1972; CONSTANTINO, 1979; 

BEGA, 1980; BASSANI, 1984; BIZZOTTO, 1986). Isso indica que o fornecimento de 

auxílio para a superação de despreparo e ausência de formação específica no 

exercício de funções educacionais é uma preocupação dos autores dos trabalhos 

analisados. 

 

4.1.2. Revisão de literatura 
 

Os pontos da revisão de literatura são bastante diversificados a depender 

da natureza do trabalho de cada um. Poder-se-ia afirmar que em um período inicial, 

em alguns trabalhos (MEJIAS, 1972; BITTENCOURT, 1973; LEITE, 1976 e 

CONSTANTINO, 1979) há recorrência a autores semelhantes. Após esse período, 

há maior dispersão entre os autores consultados na literatura, não apenas em 

função d

expressã

o objetivo específico de cada trabalho, mas também pelo aumento de 

volume e evolução do conhecimento produzido na área.  

 

4.1.3. Termo utilizado 
 

Um ponto interessante a ser ressaltado é o termo utilizado pelos autores 

para a formação ou ensino dos professores. Grande parte (oito trabalhos) utiliza o 

termo ‘treinamento’ de professores e/ou monitor (LAGOA, 1972; MEJIAS, 1972; 

BITTENCOURT, 1973; LEITE, 1976; PARDO, 1978; CONSTANTINO, 1979; BEGA, 

1980; BIZZOTTO, 1986). MEJIAS (1972) por exemplo, refere-se ao treinamento de 

professores em modificação do comportamento e BITTENCOURT (1973) e 

CONSTANTINO (1979) utilizam o termo treinamento de professores ou 

paraprofissionais em ‘modificação de comportamento’, expressão que designava 

análise aplicada do comportamento na época e que entrou em desuso na área.  

Em período mais recente, ‘capacitação’ também passou a ser um termo 

utilizado, como em GROSSI (1996), que realizou capacitação de atendentes e em 

RIBEIRO (1997), com capacitação de professores. O mesmo ocorreu com a 

o ‘formação’ ou ‘ensino de professores’, como em FAZOLARI (1989) e 

KREPSKI (1993), as quais propiciaram a formação ou o ensino, respectivamente, de 

professores alfabetizadores e estudantes de magistério.  
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Outros oscilam no termo utilizado, como BASSANI (1984) utilizando ora 

treinamento ora curso de observação. MARTINS (1986) também utilizou ora 

treinamento ora curso, entretanto passou a usar mais o segundo ao final do trabalho. 

SCHMIDT (1999) e FRISANCO (2001) utilizaram ora formação, ora capacitação de 

professores. MAZZARO (1996), por sua vez, refere-se a treinamento de professores 

m saúde, embora preparo e formação também sejam termos por ele utilizados, com 

Verifica-se, portanto, que não há uniformidade terminológica, embora sejam 

na o daqueles que têm a função de 

educar. Acreditamos que a proposta de preparo ou formação, pré-serviço ou 

continuada, bem ção aos 

professores e conseqüentemente um ensino mais eficiente aos alunos de nossas 

am s terminológicas, no mais das 

ezes, produto d  um Zeitgeist cultural existente em determinados tempos históricos 

na evolução das teorias e práticas científicas e aplicadas. 

Sobre is

 

 
Mudanças teórico-epistemológicas nos parâmetros que presidem as 

carretado mudanças em nosso vocabulário, 

criando vetos e tabus e elevando termos ao altar. Uma atividade de ensino 

ltado a professores, quer ele seja encarado como um 

treinamento, quer se tenha dado o nome de formação. (p. 174) 

 

Quadro 23: Termo utilizado para designar a formação oferecida aos participantes do 
estudo 
 

LAGOA (1972) Treinamento de professores 

e

menor freqüência.  

semelhantes contribuição para um melhor prepar

 como a possibilidade de oferecer uma melhor educa

escolas super , em relevância, possíveis discussõe

v e

so poderíamos citar LUNA (2000):  

propostas educacionais têm a

tem de ser gratificante, mas jamais poderá ser reforçadora. A palavra 

treinamento foi banida e, em seu lugar, foi endeusada a palavra formação. 

Pessoalmente, estou preocupado com o conteúdo e com a qualidade de um 

programa vo

MEJIAS (1972) Treinamento de professores em modificação de 

comportamento 

BITTENCOURT 

(1973) 

Treinamento de professores ou paraprofissionais em 

modificação de comportamento 
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LEITE (1976) Treinamento de professores 

PARDO (1978) Treinamento de monitores 

CONSTANTINO 

(1979) 

is em modificação de 

comportamento 

Treinamento de paraprofissiona

BEGA (1980) Treinamento de professores 

BASSANI (1984) Treinamento ou curso de observação (oscila, com privilégio 

do segundo) 

MARTINS (1986) Treinamento, passando a utilizar curso mais ao final do 

trabalho 

BIZZOTTO (1986  Treinamento de professores em serviço )

FAZOLARI (1989 s alfabetizadores ) Formação ou ensino de professore

KREPSKI (1993) Formação de professores 

MAZZARO (1996) Treinamento de professores em saúde (preparo e formação 

também são utilizados em menor freqüência) 

GROSSI (1996) ntes Capacitação de atende

RIBEIRO, M. J. L

(1997) 

. Capacitação de professores 

SCHMIDT (1999) Formação /capacitação de professores 

FRISANCO (200  de professores 1) Formação /capacitação

 

 
4.1.4. Metodolog
 

a detectar as formas de 

roceder quanto à produção de conhecimento de uma determinada área. Assim 

omo nos ponto

ia 

Olhar a metodologia dos trabalhos é importante par

p  

c s anteriores, a metodologia é variada. Os trabalhos experimentais 

ão os de LEITE, 1976; BEGA, 1980; BASSANI, 1984; MARTINS, (oito ao todo) s

1986; BIZZOTTO, 1986; KREPSKI, 1993; GROSSI, 1996; FRISANCO, 2001; os não 

experimentais são os de LAGOA, 1972; BITTENCOURT, 1973; PARDO, 1978; 

CONSTANTINO, 1979; FAZOLARI, 1989; SCHMIDT, 1999 (seis no total). Há 

também os mistos, como MEJIAS, 1972; MAZZARO, 1996 e RIBEIRO, 1997 (três 

trabalhos).  

Entre os trabalhos de natureza experimental encontram-se delineamentos 

também diferenciados. LEITE (1976) relata ter feito um estudo experimental que 
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poderíamos cla ha de base múltipla entre procedimentos, 

entos

 envolvidos. BIZZOTTO (1986) dedicou-se a um estudo experimental com 

nha de base s 

(procedimentos  

experimental com  

lassific rograma de ensino realizado com as 

soras, co tando com linha de base e fases experimentais (AB). O 

elineamento de 84) é experimental com pré e pós-teste para cada 

passo do proce e 

KREPSKI (1993) e pós-teste em várias etapas. GROSSI (1996) se 

dedicou a um estudo com linha de base e intervenção (AB). A intervenção foi 

 tr panhamento.  

Dos estudos 

ssificar como lin

comportam

alunos

 e sujeitos (alunos). Houve reversão (ABAB) no caso de um dos 

li múltipla com quatro situações de ensino e duas professora

e sujeitos – professores). FRISANCO (2001) efetuou um estudo

 linha de base múltipla entre sujeitos (professores). BEGA (1980)

também c

profes

a como experimental o p

n

d  BASSANI (19

dimento/treinamento. O mesmo ocorre com MARTINS (1986) 

 – pré-teste, treino 

subdividida em einamento intensivo e  acom

não experimentais: BITTENCOURT (1973) faz referência a um 

perimental (Fase 1 – linha dprocedimento ex e base dos sujeitos da pesquisa; Fase 

2A - registro d icação pela 

professora; Fase 2B R  3 – período 

imediatamente post o a 

autora avalia o procedimento de form ado por 

ela nem sob sua orientação, mas pela psicóloga da escola (utilizando procedimento 

tal), cl tal descritivo

e período de linha de base do programa de modif

 – eforçamento 1; Fase 2C – reforçamento 2; Fase

erior ao término do programa de modificação), porém, com

ação da professora, que não foi aplic

experimen assificamos seu estudo como não experimen . PARDO 

 realizou um trabalho essencialmente descritivo dos procedimentos 

plementados ssim 

trabalho descritivo, com características de autodescrição (fazendo algumas 

comparações quanto à aplicação de seu método por uma outra professora com os 

resultados obtidos por ela própria e por uma terceira professora, esta utilizando 

método diferenciado). SCHMIDT (1999) efetua um estudo descritivo, com a análise 

de possíveis relações funcionais em situação natural. Já LAGOA (1972) voltou-se a 

um estudo conceitual teórico, o único deste tipo no conjunto de trabalhos analisados.  

Dos estudos com procedimento misto

(1978)  

im no treinamento (sem experimentação propriamente dita), a

como CONSTANTINO (1979). FAZOLARI (1989) também teve como parâmetro um 

, MEJIAS (1972) relata ter utilizado 

seminários, entrevistas e curso regular de princípios básicos nas duas primeiras 

fases e experimento com replicação intra-sujeito ABAB (reversão da condição 

experimental). MAZZARO (1996) realizou um estudo descritivo inicialmente e 
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composto de pr steriormente. O trabalho de RIBEIRO (1997) é 

xperimental com os alunos (pré-teste, procedimentos de discriminação condicional 

 oito passos e pós elações) e com os 

acitação ou intervenção, com 

ma de ens o sem qualquer controle experimental.  

uadro 24: Meto ologia dos trabalhos analisados 

 
teórico  

é e pós-teste po

e

em -teste para avaliar a emergência de novas r

professores con

progra

stitui-se de quatro encontros de cap

in

 

Q d

LAGOA (1972) Não experimental – conceitual 
 

Reflexões sobre a relação do behaviorismo e outra teoria educacional 

(Montessori) 

 

MEJIAS (1972) 

 

 

Misto – Não experimental e experimental  
 

Fase 1: Seminários e entrevistas 

Curso regular de princípios básicos do comportamento.  Fase 2: 

Fase 3: 3ª fase experimental com replicação intra-sujeito (ABAB ou reversão). 

Programa de ensino de técnicas de modificação de comportamento para 

professores58.  

BITTENCOURT 

(1973) 

Não experimental – descritivo59  

 

 

 

O procedimento de intervenção observado60 não foi decorrente de planejamento 

do pesquisador, mas sim da professora, sob orientação da psicóloga da escola. 

O pesquisador apenas observava e registrava a execução do procedimento 

experimental.  

 

                                                 
58 Realização de pequenos projetos de modificação do comportamento de problemas comuns em 
situação escolar. a) professora apresenta o problema e discute-se o tipo de medida mais adequada 
para a 1ª fase de observação (como contador automático oculto no bolso do avental); b) Professora 
apresenta os resultados da observação, com planejamento conjunto para a modificação. Em caso de 
não conseguir efeito com a manipulação de uma determinada variável, o problema era discutido 
novamente e buscava-se nova solução. Em caso de sucesso na intervenção, retirava-se a variável e 
reintroduzia-se a mesma mais tarde, empregando a reversão como técnica de controle  
 
59Utilização de observadores treinados – observação combinando registro por amostragem de tempo 
e registro contínuo (registro do primeiro comportamento ocorrido no início de cada intervalo de 10 
segundos, anotado de forma cursiva).  
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LEITE (1976) 

 

Experimental com linha de base múltipla e reversão (ABAB) em um caso.  

 

 

PARDO (1978) Não experimental - descritivo 
 

Treinos introdutório e específico de funções de monitoria em duas fases.  

Treino específico com utilização de simulações em que o monitor assumia papéis 

de aluno e de monitor do CPI de Física. O monitor era observado e seus 

comportamentos avaliados pelo instrutor e pelos pares.  

 

CONSTANTINO 

(1979) 

 

 

Não experimental - descritivo 
 

03 etapas de treinamento e 01 de avaliação61.  

 

BEGA (1980) Experimental – AB 
 

 

objetivos e treinamento nos 03 primeiros objetivos do programa.  

 

Fase I : linha de base que consistiu na coleta de dados antes do início do 

procedimento e no ano anterior;  

Fase II: onde as professoras receberam esclarecimento sobre a pesquisa, seus 

Fase III: treinamento das professoras nos objetivos e feed-back a 

comportamentos apresentados aos alunos em sala de aula. 

BASSANI (1984) Experimental – pré e pós-teste 
  

Pré-teste, intervenção e pós-teste de modo a avaliar o repertório dos sujeitos 

refer

treina

teste

ente aos comportamentos intermediários que compunham cada passo do 

mento. As condições de ensino adequavam-se aos dados obtidos no pré-

. 

MARTINS (1986) 

 

 

Expe
 

Medi

obse de comportamento do sujeito em situação na qual assumia o papel 

docente.  

rimental – pré e pós-teste 

das de pré e pós-teste foram teste de conhecimentos, dissertação e 

rvação 

 

                                                                                                                                                         
60 Fase 1: linha de base dos sujeitos da pesquisa; Fase 2A - Registro de período de linha de base do 
programa de modificação; Fase 2B – Reforçamento 1; Fase 2C – Reforçamento 2; Fase 3 – Período 
imediatamente posterior ao término do programa de modificação. 
61 1ª etapa: Treino de observação dos professores e registro de comportamentos lúdicos das 
crianças; 2ª etapa: organização e treinamento de programas recreativos para as crianças; 3ª etapa: 
Aplicação dos programas recreativos; 4ª etapa: Avaliação do treinamento e da manutenção do 
comportamento dos professores e das crianças. 
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Há análise estatística 

BIZZOTTO 

(1986) 

 

 

Experimental - linha de base múltipla (04 situações de ensino e duas 

professoras). 

 

Reforçamento diferencial de outros comportamentos (total e momentâneo) em 

intervalos crescentes, de número crescente de atividades incompatíveis com as 

estereotipias, e do ensino dos professores através de um modelo de ‘feed-back’. 

FAZOLARI 

(1989) 

 

 

Não experimental – Descritivo 
 

Parte I: Descrição de desenvolvimento específico do repertório de alfabetização 

uma professora; 

Parte II: Explicitação das classes de comportamento que se desenvolveram ao 

longo do processo62.  

 

KREPSKI (1993) 

 

Experimental – pré e pós-teste 
 

Avaliação de habilidades de ensino com questionário (GATTI) antes e depois da 

implementação das sete etapas.  

Sete etapas de três fases cada uma (sete habilidades treinadas):  

a) Avaliação inicial da habilidade a ser treinada; (pré- teste) 

b) Planejamento e implementação das atividades do treino, ou seja, o 

programa de treinamento da habilidade em questão;  

c) Avaliação final da habilidade a ser treinada (pós-teste) 

 

MAZZARO 

(1996) 

 

 

Misto – Descritivo e experimental (pré e pós-teste) 
 

Investigação inicial sobre condições das escolas rurais do Distrito Federal; 

Implementação de programa de ensino (fundamentação teórica mais pa

aplicada)

rte 

 

63

                                                 
 Disponi

desempen

eríodo de cinco anos. 
idades do programa, cada um composto por: 

Pré-teste 

62 bilizando o trabalho ou tornando explícitos os controles que se exerceram sobre o 
ho da professora a partir das informações obtidas pelas aplicações mais controladas do 

programa pela própria professora e por outra professora por ela orientada. Programa descrito em 
onze fases. Avaliação sistemática do programa em diferentes momentos da alfabetização (sondagem, 
avaliação contínua, reavaliação imediata, reavaliação acumulada). Comparação da porcentagem de 
aprovação dos alunos da própria professora, de uma professora por ela orientada e por uma terceira 
professora utilizando outro método num p
63 Três Estudos correspondentes a três un

Pós-teste 
Avaliação opinativa (após pós-teste) 
Avaliação de campo (avaliação ou atuação direta sobre as condições de saúde das crianças ou sobre 
as condições oferecidas pela escola) 
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GROSSI (1996) 

 

 

Experimental - AB 
 

Linha de Base   

Intervenção em situação natural (Treinamento intensivo + Acompanhamento) 

RIBEIRO, M. J. L. 

(1997) 

 

 

Misto – Experimental e não experimental 
 

Experimental com os alunos64

 

Com os professores: Quatro encontros coletivos de capacitação ou intervenção 

com programa de ensino65.  

SCHMIDT (1999) 

 

 

Não experimental – descritivo 
 

Filmagem e categorização de episódios instrucionais em termos de condições 

antecedentes (instruções iniciais dadas pela professora), comportamento dos 

alunos (em relação às instruções), condições conseqüentes (dispensadas pela 

professora ao comportamento dos alunos). Proposição de vídeo como condição 

de ensino para professores de ensino especial (não aplicado) 

FRISANCO 

(2001) 

 

 

Experimental - Linha de base múltipla (entre sujeitos) e AB 
 

Quatro Módulos sucessivos de ensino ou fases de intervenção correspondentes 

às variáveis independentes (aprendizagem de comportamentos iniciais de 

programar ensino)66.  

 

Para MATOS (1990), os delineamentos experimentais em AC/BR 

caracterizam-se por se afastarem do modelo estatístico adotado nas ciências sociais 

e privilegiarem estudos com sujeito único (um sujeito medido em várias ocasiões), 

serem experimentais com controle de variáveis, utilizarem o sujeito como seu próprio 

controle (replicação sistemática). A autora menciona que ao nos referirmos a sujeito 

único não nos referimos necessariamente ao número de sujeitos, uma vez que 

vários sujeitos podem ser submetidos às mesmas condições experimentais ou a 

                                                                                                                                                         
Avaliação geral do programa de ensino e intervenção pelas professoras (com que
ao final do programa). 

stionário distribuído 

 
64 Procedim

d

tarefas e discussão de dúvidas sobre o programa de ensino das crianças. Aplicação de questionário, 
com as professoras, ao final do programa. 
66 Variáveis dependentes identificadas como características das condições específicas em que se dá 
o ensino de Arte, em termos de classes de comportamentos do professor ao ensinar. 

entos de treino em discriminação condicional em oito passos. Dois passos de teste para 
cada procedimento de treino (pré e pós-teste para avaliar a emergência de novas relações). 
65 Fracasso escolar e dificuldades e leitura; embasamento em processo de aquisição da leitura em 
análise do comportamento; apresentação do software e encontros individuais para elaboração de 
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variações dessas condições, desde que seus dados sejam tratados individualmente. 

A mesma contrapõe a pesquisa analítico-comportamental às pesquisas tradicionais 

feitas em psicologia como as que utilizam pré-teste – intervenção/treino – pós-teste, 

que repr

s em que o controle de variáveis 

ainda nã

procedimentos que contribuíram para essa mudança, a eficácia desses 

procedimentos em tornar suficiente a mudança e a generalidade desta.  (p. 

ABAB), ou retirada 

a variável expe ra verific a eficá et h se 

inicial, utilizado por apenas dois au S, 19  LEITE s o 

início do períod se (décad a 
                                                

esentariam um corte transversal na continuidade do comportamento. A 

pesquisa analítico-comportamental, por usar muitas medidas ao longo do tempo, 

acompanhando o mesmo sujeito ao longo do seu contínuo comportamental, 

caracterizar-se-ia por investigar um corte longitudinal, refletindo mais e melhor a 

interação dinâmica entre o organismo e o ambiente.  

Verificou-se uma predominância de estudos experimentais e mistos (onze 

ao todo) nos trabalhos analisados. Esta predominância está em consonância com a 

tradição de pesquisa na análise do comportamento, que privilegia a experimentação 

como forma de produção de conhecimento (sem desmerecer os estudos descritivos, 

especialmente em situações altamente complexa

o é possível por inúmeras razões que, por ora, não serão discutidas).  

No entanto, observamos que dentre os onze estudos experimentais e 

mistos quase metade (cinco deles) não utiliza uma metodologia característica da 

análise do comportamento. Este seria o caso dos que utilizam delineamentos de pré 

e pós-teste67.  

A pesquisa aplicada possui determinadas peculiaridades conforme 

descritas por BAER, WOLF e RISLEY (1968). Conforme os autores, 

 

 
... uma análise comportamental aplicada deixará óbvia a importância do 

comportamento mudado, suas características quantitativas, as 

manipulações experimentais  que analisam com clareza o que foi 

responsável pela mudança, a descrição tecnologicamente exata de todos os 

7) 

 

Nesse sentido, o polêmico ponto denominado reversão (

d rimental pa

o de análi

ação de su

tores (MEJIA

a de 70), atende ao critério analítico da pesquis

cia com r

72 e

orno à lin

, 1976), 

a de ba

ituados n

 
67 BASSANI, 1984; MARTINS, 1986; KREPSKI, 1993; MAZZARO, 1996; RIBEIRO, 1997. 
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aplicada em AC/BR, conforme definido por BAER, WOLF e RISLEY (1968). Esse 

a que o eamento exp ntal d er co cente 

e apto a comprovar os procedimentos utilizados como responsáveis pela mudança 

 controle experimental dos eventos 

nados co  não ocorrência do comportamento em questão. 

Após 1976, a reversão à linha de base não foi mais utilizada em estudos 

experimentais lhos analisados, no entanto, eles não foram 

substituídos exc lineamentos de linha de base múltipla, um outro 

delineamento que também permite demonstrar com razoável fidedignidade o 

controle de uma mudança comportamental. Dentro do período pós 1976, conforme já 

mencionado, cinco dos trabalhos experimentais ou mistos utilizaram-se de 

delineamentos de pré e pós-teste e dois deles de linha de base múltipla (entre 

sujeitos e/ou c

FRISANCO (2001). Outros quatro trabalhos são não experimentais descritivos 

(PARDO, 1978; CONSTANTINO, 1979; FAZOLARI, 1989; SCHMIDT, 1999).  

O nosso objetivo não é avaliar o grau de rigor experimental dos trabalhos 

me m es não experime (conc l ou d itivo), 

ou um estudo experimental com delineamento de grupo, ou estatístico ou de pré e 

, pode se mostrar bastante adequado às 

condições em q rém, é interessante notar 

essas mudança a de produção de conhecimento em AC/BR na formação de 

r dificuldades de controle de v eis p s da 

xidade de uma situação natural, além de uma possível necessidade ainda 

a de s fenômenos antes de testar variáveis a eles 

relacionados ou, ainda, outras razões não suficientemente evidenciadas.  

 

4.1.5. Formação anterior 
 

Em relação aos s jeitos, o que os autores relatam sobre a formação

critério signific  basicamente  delin erime eve s nvin

do comportamento, o que implica em obter

relacio m a ocorrência ou

aplicados nos traba

lusivamente por de

omportamentos e/ou procedimentos) como BIZZOTTO (1986) e 

analisados, smo porque, u tudo ntal eitua escr

pós-teste com uma ou mais medidas

ue é realizado e aos seus objetivos. Po

s na form

professores. Is

comple

so pode indica ariáv rópria

não satisfeit  descrever determinado

u  

anterior e a ex  dos professores ou agentes de ensino (monitor, 

atendentes, alu ), bem como sobre o número de sujeitos envolvidos 

também é bastante diversificado.  

Dentre os autores que relatam a formação dos sujeitos encontramos LEITE 

, com um pedagoga substituta, sem experiência anterior em 

periência prévia

nas de magistério

(1976) a professora 
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magistério. BEG lhou com duas professoras de 1ª série de escola 

especial, uma professora estudante de último ano de pedagogia (sem formação 

específica para ensino espec  e outra professora pedagoga, com especialização 

em excepciona , com doze anos de experiência. BASSANI (1984) 

trabalhou ao todo com sete professoras de curso infantil (três delas de Jardim e 

quatro de pré-escola, de colégio particular Salesiano, de São Paulo. Todas 

possuíam magistério completo com especialização em pré-escola (com formação 

específica). Com apenas uma exceção, todas fizeram curso para aplicação do 

método Montessori e lecionavam no colégio há pelo menos um ano. Uma possuía 

curso superior em biblioteconomia e as outras tinham curso superior incompleto em 

o pe osofia. O tempo médio de exper  

soras era o anos e 1/5, com uma delas iniciando carreira no início do 

ência de fo

ncia profissional, embora não especifique qual. A formação posterior obtida 

foi no curso de Psicologia, quando já trabalhava como alfabetizadora. A sua 

experiência em alfabetização foi de 20 anos, em escola pública. MAZZARO (1996) 

trabalhou com  de 1º grau (uma vice-diretora, uma lecionando em 

pré-escola e seis lecionando para duas primeiras séries de 1º grau em escola 

pública), seis delas com magistério, uma com magistério e pedagogia incompleto e 

outra com magistério e educação física (com formação específica). GROSSI (1996) 

trabalhou com duas atendentes sem formação anterior em magistério. SCHMIDT 

balhou o ma professora com magistério, pedagogia e 

atuando em educação especial 

scola es em formação específica no ensino especial. 

FRISANCO (2001) trabalhou com dois professores com formação em magistério e 

habilitação em deficiência mental e auditiva (um atuando em escola especial e a 

outro em sala ola de ensino fundamental regular), porém sem 

formação específica para o ensino de arte, sendo que um deles estava no curso 

s   superior em gogia

Entre os autores que não relatam formação anterior dos professores 

participantes d estão MEJIAS (1972) – nove professoras -, 

                            

A (1980) traba

ial)

is pela APAE

áreas com

profes

dagogia, psicologia

 de quatr

 e fil iência das

trabalho.  

FAZOLARI

experiê

 (1989) relata a exist

oito professoras

rmação anterior ao início da 

(1999) tra  com a observaçã  de u

especialização em metodolog

em e

ia do ensino superior, 

pecial, portanto s

de recursos de esc

superior em hi tória e o outro tinha

a pesquisa

curso peda .  

68 

                     
68 Na terceira fase do trabalho, em que se concentra a formação propriamente dita. 
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CONSTANTINO, 1979 (cinco professoras efetivas e duas substitutas), BIZZOTTO 

(1986) – duas professoras e RIBEIRO (1997) que trabalhou com nove professores 

(um de 1ª série, cinco de 2ª série, dois de 3ª série e um de 4ª série do ensino 

  

LAGOA (1972) não realizou um trabalho aplicado, portanto não há 

formação a relatar; PARDO (1978) trabalhou com estudantes universitários - 

monitores - de urso de Física (oito monitores na 1ª aplicação e 

dezessete na 2 o); MARTINS (1986) e KREPSKI (1993) trabalharam com 

 de mag ndo que realizou o trabalho com auxílio de 

intermediários, rvisionados em estágio de psicologia escolar. KREPSKI 

trabalhou com ol ª série do segundo grau. GROSSI 

(1996) trabalho atend ionais, ambas com segundo grau 

completo, sendo que uma delas havia realizado um estágio de 72 horas numa 

instituição para portadores

A diversidade da formação relatada é muito grande, tornando bastante 

ntrar tica  grupo. PAR 1978) RTIN 986), 

KI (1993 I (1996) não trabalham especificamente com professores, 

uma vez que, com exceção de GROSSI (1996), estão trabalhando com formação 

inicial ou pré-serviço (monitores do curso de física, alunas de magistério) e, no caso 

de GROSSI (1996) com atendentes sem formação específica anterior. Dos demais 

autores, que relatam formação anterior de seus sujeitos, há os que trabalham com 

professores com segundo grau normal ou magistério (BITTENCOURT, 1973; 

BASSANI, 1984; MAZZARO, 1996; FRISANCO, 2001), dentre estes, alguns estavam 

cursando ensino superior em áreas diversas (além de Pedagogia, outros cursos 

superiores ou, ainda, curso superior não relatado). Também há os que trabalham 

com sujeitos pedagogos (LEITE, 1976; BEGA, 1980; SCHMIDT, 1999; FRISANCO, 

2001).  

 

uadro 25: Formação, experiência anterior do professor/monitor ou agente de 
nsino relatada, formação em serviço, formação pré-serviço, sujeito professor, 

Formação e 

experiência 

anteriores 

Trabalho de 

formação em 

serviço ou 

Trabalho 

de 

formação 

Sujeito é 

professor 

O que é 

(caso não 

seja 

fundamental).

1º e 2º anos do c

ª aplicaçã

alunas istério, se

alunos supe

três estagiárias v

u com duas 

 de deficiênc

 MARTINS 

untárias de 2

entes instituc

ia mental. 

difícil enco

KREPS

 uma caracterís

) e GROSS

 do DO ( , MA S (1

Q
e
sujeito não professor. 
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continuada pré-

serviço 

professor) 

LAGOA (1972) Não é trabalho 

aplicado 

--//-- 

 

--//--  

 

--//--  

 

--//-- 

MEJIAS (1972) Não há menção  Sim Não Sim --//-- 

BITTENCOURT 

(1973) 

Professora 

Normalista, aluna de 

Sim Não Sim --//-- 

um curso superior, 

ão da 

a escola 

que lecionava na 

escola há cerca de 

três anos;  

Com participação 

anterior em duas 

fases de treinamento 

para professores sob 

orientaç

psicóloga d

(treinamento descrito 

por Mejias) 

 

LEITE (1976) Pedagoga sem 

experiência anterior 

Sim Não Sim --//-- 

PARDO (1978) Universitários de 

primeiro e 2º ano do 

Não Sim Não Monitores 

curso de Física - 

monitores 

CONSTANTINO Não há menção Sim Não Sim --//-- 

(1979) 

BEGA (1980) Uma 

estud

ano de pedagogia 

q

ano

Uma professora 

p

e pecialização em 

excep

APAE,  

há doze anos.  

professora 

ante de último 

Sim Não Sim --//-- 

ue lecionava há três 

s;  

edagoga com 

s

cionais pela 

lecionando 

BASSANI Sete professoras Sim Não Sim --//-- 
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(1984) com magistério e 

e

p

A

h

treinamento em 

m

o

e

q

c

iniciando carreira no 

in

specialização em 

ré-escola;  

penas uma não 

avia passado por 

étodo Montessori e 

 temo médio de 

xperiência era de 

uatro anos e 1/5, 

om uma delas 

ício do trabalho.  

MARTINS Alunas de magistério 

c

Não Sim Não  Alunas de 

magistério (1986) ursando 

BIZZOTTO 

(1986) 

Não há menção Sim Não Sim --//-- 

FAZOLARI 

(1989) 

E

anterior, embora não 

e

F rmação posterior 

e

1973 a 1977); 

E

profissional de vinte 

a

a

xiste formação Sim Não Sim --//-- 

specifique qual. 

o

m Psicologia (de 

xperiência 

nos com 

lfabetização. 

KREPSKI Alunas de magistério 

c

Não Sim Não  Alunas de 

magistério (1993) ursando 

MAZZARO 

(1996) 

Seis professoras 

c

c

p

in

m

e o física.  

Sim Não Sim --//-- 

om magistério; uma 

om magistério e 

edagogia 

completo; uma com 

agistério e 

ducaçã

GROSSI (1996) A u 

c

de 72 horas numa 

instituição para 

Sim Não Não  Atendentes tendente 1: 2º gra

ompleto e estágio 
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portadores de 

 

Atendente 2: 2º grau 

deficiência mental; 

completo 

RIBEIRO, M. J. 

L. (1997) 

Não há menção 

(apresenta idade, 

sexo e séries em que 

lecionam, mas não a 

formação) 

Sim Não  Sim --//-- 

SCHMIDT 

(1999) 

Uma professora com 

Magistério, 

Pedagogia e 

Especia

Não houve 

intervenção, 

apenas descrição 

Não Sim --//-- 

lização em do trabalho da 

Metodologia do 

Ensino Superior 

(sem formação 

específica em ensino 

especial)69

professora em 

relação com o 

comportamento 

dos alunos.  

FRISANCO Um professor com Sim N

(2001) 

ão  Sim --//-- 

magistério - 

habilitação em 

deficiência mental e 

auditiva e cursando 

ensino superior e, 

História; 

Um professor com 

magistério - 

habilitação em 

deficiência mental e 

auditiva e curso 

superior de 

Pedagogia 

concluído.  

 

 

                                                 
69 Não houve intervenção, apenas descrição do trabalho da professora em relação ao comportamento 
dos alunos.  
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4.1.6. Número de sujeitos professores 
 

Quanto ao número de sujeitos envolvidos, verifica-se que os autores 

tendem a trabalhar com um número pequeno de sujeitos. Nove dos dezessete 

autores trabalham com menos de cinco sujeitos. Quatro autores trabalham com um 

sujeito (B

antemente em sujeito único, em contraposição aos métodos estatísticos 

tradicion

ITTENCOURT, 1973; LEITE, 1976; FAZOLARI, 1989; SCHMIDT, 1999). 

Outros quatro autores trabalham com dois sujeitos (BEGA, 1980; BIZZOTTO, 1986; 

GROSSI, 1996; FRISANCO, 2001), enquanto KREPSKI (1993) trabalhou com três 

sujeitos.  

Acima de cinco sujeitos são encontrados em BASSANI (1984) e 

CONSTANTINO (1979) com sete sujeitos cada um; em MAZZARO (1996), com oito 

sujeitos e em MEJIAS (1972) e RIBEIRO (1997) com nove sujeitos cada um. 

MARTINS (1997) trabalhou com onze alunas de magistério e PARDO (1978) com 

oito e dezessete monitores na primeira e na segunda aplicação de seu programa de 

ensino. LAGOA (1972) efetuou um trabalho teórico, não tendo trabalhado, portanto, 

com nenhum sujeito.  

Essa tendência a um número pequeno de sujeitos pode ser um reflexo da 

característica da pesquisa analítico-comportamental ser baseada 

predomin

almente utilizados em psicologia e nas ciências sociais70. Por outro lado, o 

pequeno número de sujeitos envolvidos (aproximadamente 85 sujeitos) indica uma 

certa limitação no alcance da formação propiciada pelos trabalhos analisados.  

 

Quadro 26: Número de sujeitos professores 

 
LAGOA (1972) Não é trabalho aplicado 

MEJIAS (1972) 1ª fase: onze professoras, duas orientadoras educacionais, educadora sanitária, 

fonoaudióloga e bibliotecária. 

 

2ª fase: doze professoras, uma orientadora educacional, uma fonoaudióloga, 

uma bibliotecária. 

 

                                                 
70 Muito embora, apesar de todos os trabalhos apresentarem um ‘olhar’ behaviorista radical, nem 
todos os trabalhos foram baseados em metodologia típica da AC/BR (conforme já mencionado no 
tópico metodologia)  
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3ª fase: nove professoras (as outras não se adaptaram a esse tipo de trabalho) 

 

BITTENCOURT uma professora  

(1973)  

LEITE (1976) uma professora substituta 

PARDO (1978) 1ª aplicação: oito alunos iniciantes do 2º ano de Física da USP/SP (alunos 

m a do curso), dois instrutores ou 

p

 

2ª aplicação: dezessete monitores (alunos monitores) matriculados no 2º e 3º 

a  já haviam sido monitores no ano anterior, sete 

h  Física no ano anterior, seis não haviam tido 

c ssores acompanhando a parte teórica do 

curso; dois instrutores ou programadores.  

 

onitores),três professores (parte teóric

rogramadores.  

no do curso de Física, três deles

aviam sido alunos do CPI de

ontato com o CPI de Física; seis profe

CONSTANTINO S s de 1º grau 

(1979) 

ete professora

BEGA (1980) D cial uas professoras de 1ª série de escola espe

BASSANI (1984) S  de pré-escola, de 

c no) de São Paulo 

ete professoras de curso infantil (três de Jardim e quatro

olégio particular confessional (Salesia

MARTINS (1986) O iurna de escola estadual (alvo principal)  

 

D ários de Psicologia (mediadores)   

 

nze alunas de Magistério – 3ª série d

ois estagi

BIZZOTTO 

(1986) 

Duas professoras 

FAZOLARI U

(1989) 

ma professora  

KREPSKI (1993) Três estagiárias do sexo feminino, voluntárias, alunas de 2ª série do curso do 2º 

g

 

rau com Habilitação específica para  o curso de magistério 

MAZZARO Oito professoras do 1º grau  

 

Uma delas não atuava em sala de aula por ser vice-diretora do centro de ensino 

U

Seis lecionavam para das duas primeiras séries do 1º grau 

(1996) 

ma trabalhava com pré-escolares 

GROSSI (1996) Duas atendentes de instituição  

RIBEIRO, M. J. L. 

(1997) 

Nove professores (um de 1ª série, cinco de 2ª série, dois de 3ª série e um de 4ª 

série) 

SCHMIDT (1999) Uma professora 
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FRISANCO Duas professoras (S1 – es

(2001) 

cola especial e S2 sala de recursos de escola comum) 

 

 é predominantemente ensino 

 

4.1.7. Nível de ensino dos alunos 
 

O nível de ensino envolvido nos trabalhos

fundamental (treze trabalhos), regular ou especial: LAGOA, 1972 – educação básica 

e ensino fundamental; MEJIAS, 1972; BITTENCOURT, 1973; LEITE, 1976 – 1ª 

série; CONSTANTINO, 1979 – 1ª a 4ª séries; BEGA, 1980; MARTINS, 1986 – 2ª 

série do 1º grau; FAZOLARI, 1989 – 1ª série; KREPSKI, 1993 – 1ª a 3ª séries; 

MAZZARO, 1996 – pré-escola, 1ª e 2ª séries; RIBEIRO, 1997 – 1ª a 4ª séries; 

SCHMIDT, 1999 – classe de escolarização em escola especial e FRISANCO, 2001 – 

educação infantil em escola especial e sala de recursos em escola de ensino 

fundamental regular.  

Há também envolvimento com educação básica/infantil (cinco trabalhos), 

regular ou especial, nos trabalhos de LAGOA (1972); BASSANI (1984) – Jardim e 

pré-escola; BIZZOTTO (1986) – pré-escola em escola especial; MAZZARO (1996) – 

pré-escola e duas primeiras séries do 1º grau; FRISANCO (2001) – pré-escola em 

escola especial e sala de recursos em escola regular.  

O ensino superior aparece unicamente no trabalho de PARDO (1978), com 

o curso de Física; e o ensino especial (cinco trabalhos), nos trabalhos de BEGA, 

1980 (ensino fundamental em escola especial); BIZZOTTO, 1986 (educação infantil 

– pré-escola em escola especial); GROSSI, 1996 (ensino não regular – criança 

institucionalizada); SCHMIDT, 1999 (escola especial – classe de escolarização); 

FRISANCO, 2001 (educação infantil em escola especial e sala de recursos em 

escola de ensino fundamental regular).  

Percebe-se uma dedicação maior às séries iniciais do ensino fundamental 

(predominantemente as quatro primeiras séries), seguidas da educação 

básica/infantil e do ensino especial, os dois últimos na mesma proporção. O ensino 

superior tem uma participação muito pequena nos trabalhos analisados (PARDO, 

1978). A maior parte dos trabalhos é realizada com ensino regular, perfazendo um 

total de doze deles.  



 122

Não consideramos possível efetuar qualquer tipo de afirmação sobre a 

origem da concentração de interesses nas quatro séries iniciais do ensino 

fundamental, em educação infantil ou em educação especial, em contraposição ao 

ensino superior, embora possamos afirmar que a Educação fundamental tem sido 

tradicionalmente um campo de aplicação privilegiado pela AC/BR. MARMO (2002) 

oferec

 sobre educação na Revista 

de Análi

s realizados com pré-escolares 

ocupava

sse 

para a A

studo 

nesse tip

e uma hipótese para tal interesse: os analistas do comportamento teriam uma 

preocupação maior com a construção de repertórios denominados pela autora como 

‘pré-requisitos’ para repertórios mais complexos, o que favoreceria a ênfase na 

escola fundamental. 

A autora efetuou uma revisão das publicações

se Aplicada do Comportamento (Journal of Applied Behavior Analysis), 

publicação de referência em AC/BR, e também encontrou uma predominância de 

estudos realizados com sujeitos denominados de nível ‘primário’ – fundamental - 

(46,2%) dos estudos. No entanto, os estudo

m o último lugar nos dados obtidos (9%), um número ainda menor que os 

estudos realizados com universitários (14%). SULZER-AZAROFF e GILLAT (1990) 

também analisaram as tendências em educação e análise do comportamento no 

JABA (primeiros vinte anos – 1968/1988) e encontraram predomínio de estudos 

voltados à população de nível ‘elementar’ (correspondente às séries iniciais do 

ensino fundamental, com 39,4%). A pré-escola foi o terceiro nível de ensino mais 

estudado após o ensino fundamental, com 18,4% dos estudos. Os dados desses 

estudos confirmam a educação fundamental como principal foco de estudos na 

AC/BR.  

A educação especial também é, tradicionalmente, um foco de intere

C/BR, porém, não sobrepujando o interesse nas séries iniciais do ensino 

fundamental. Os dados desta pesquisa apontam a educação especial em segundo 

lugar, ao lado de educação básica/infantil. Resultados semelhantes foram obtidos no 

estudo de SULZER-AZAROFF e GILLAT (1990), com 19,9% dos focos de e

o de ensino (posição intermediária entre educação fundamental e básica). 

NORTHUP, VOLLMER e SERRET (1993) estudaram as tendências do JABA nos 

primeiros 25 anos, em todas as áreas (não somente a educacional71) e encontraram 

                                                 
71 Interessante notar que, de acordo com os dados de NORTHUP, VOLLMER e SERRET (1993) o 
‘setting’ mais estudado pelos analistas do comportamento é o escolar, o que indica uma forte 
identificação da AC/BR com a educação. Dados semelhantes aos de NORTHUP, VOLLMER e 
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dados qu

uto-agressão, 

estereoti

Quadro 2

e mostram o aumento da freqüência de estudos com comportamento alvo 

relacionado aos distúrbios de desenvolvimento (aquisição de habilidades em geral; 

linguagem; excessos comportamentais como agressão, a

pias, etc), ou seja, há um indício quanto à concentração de interesses dos 

analistas do comportamento aplicados no ensino especial.  

 

7: Nível de ensino dos alunos 

 
LAGOA (1972) Educação Básica e Ensino Fundamental 

MEJIAS (1972) Ensino Fundamental  

BITTENCOURT 

(1973) 

Ensino Fundamental   

LEITE (1976) Ensino Fundamental (1ª série) 

PARDO (1978) Educação Superior (Física) 

CONSTANTINO Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries) 

(1979) 

BEGA (1980) Ensino Fundamental - Educação Especial em escola especial 

(1ª série) 

BASSANI (1984) Educação Básica (jardim e pré-escola) 

MARTINS (1986) Ensino Fundamental – 2ª série do 1º grau 

BIZZOTTO (1986) Educação Básica Especial (pré-escola em escola especial) 

FAZOLARI (1989) Ensino Fundamental – (1ª série) 

KREPSKI (1993) Ensino Fundamental (1ª a 3ª séries) 

MAZZARO (1996) Educação Básica e Ensino Fundamental (pré-escola e duas primeiras séries do 

1º grau) 

GROSSI (1996) 
Não é ensino escolar regular ou especial - Educação Especial em instituição 

(instituição para crianças e adolescentes carentes, sem fins lucrativos, de 

filosofia espírita Kardecista). 

RIBEIRO, M. J. L. 

(1997) 

Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries (reforço escolar) 

 

SCHMIDT (1999) Ensino Fundamental - Educação Especial em escola especial (classe de 

escolarização) 

 

FRISANCO (2001) Educação Básica (pré-escola) - Educação especial em escola especial  

                                                                                                                                                         
SERRET (1993) foram encontrados por CÉSAR (2002) no caso de análise de publicações brasileiras. 
Para a aut
de 60, 70 e

ora, a intervenção em educação foi tema predominante na AC/BR brasileira nas décadas 
 80, porém, com grande desaceleração a partir da década de 90.   
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 recursos ou reforço escolar) 

 

Ensino Fundamental - (sala de

 

 

4.1.8. Número
 

 de 

úmero m 

de L erização são bastante 

 já ha

anos, no momento em que confeccionou o trabalho.  

fess

com uma aluna

alunos envolvidos 

O n  de alunos indiretamente envolvidos nos trabalhos aplicados (co

exceção dos agoa e Schmidt), bem como sua caract

variados, indo de um (Bittencourt e Bizzotto) a ‘perder de vista’ como no caso de 

Fazolari, que via atuado como alfabetizadora em rede pública de ensino por 20 

A pro ora participante do estudo de BITTENCOURT (1973) trabalhou 

 de 11 anos, que cursava a 4ª série do 1º grau numa escola primária 

ad o 

ola

BIZZOTTO (1986) e as duas professoras envolvidas na pesquisa 

trabalharam com u

tipo experimental, apresentada pela professora como aluna com rendimento escolar 

abaixo do esper o, embora com potencial, e com história de reprovação no iníci

de sua vida esc r.  

ma criança de 7 anos e 7 meses, com distúrbio generalizado de 

desenvolvimento ( rna – toxoplasmose – o 

audição). O diagnó tardo mental severo com presença de estereotipias 

, ba  dos 

olhos, pressionar dicador, causando danos físicos a si 

mesma e a outrem

 especial re

problemas perinatais de infecção mate

qual originou encefalopatia crônica infantil não progressiva e alterações de visão e 

stico era de re

como rodopiar lançar o tronco, girar a cabeça, movimentar as mãos diante

o globo ocular com o in

.  

SCHMIDT (1999) observou um

escola

a professora em classe de escolarização em 

sponsável por cinco alunos, quatro meninos e uma menina. Os 

alunos foram apresentados pela autora como: C – menino de 7 anos e 11 meses, 

dr e 8 

anos e 6 meses, portador de deficiência mental leve; Rd, menino de 9 anos, portador 

Do  e G, menino com 11 anos e 1 

ês, portador de Síndrome de Down e deficiência mental moderada.  

 trabalhou 

om três alunos, totalizando nove alunos

portador de Sín ome de Down e deficiência mental moderada; Ez, menino d

de Síndrome de wn com deficiência mental leve

m

No estudo de KREPSKI (1993), cada uma das três estagiárias

c . A estagiária 1 acompanhou duas meninas 
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e um menino de 1ª série. A estagiária 2 acompanhou dois meninos e uma menina de 

2ª série e a terceira acompanhou três meninos de 3ª série.  

BEGA (1980) e as duas professoras participantes do estudo trabalharam 

com suas respectivas classes de 1ª série em escola especial, uma classe com cinco 

e outra com sete alunos, num total de doze alunos. Todas as crianças apresentavam 

distúrbio de desenvolvimento com comprometimento motor. Na classe da Professora 

número 1 havia três alunos com paralisia cerebral, um com hemiplegia e um com 

bronquite. Na classe da Professora número 2 havia três alunos com seqüelas de 

poliomielite, um com pé torto congênito, um paraplégico e dois com paralisia 

cerebral.  

RIBEIRO (1997) e suas nove professoras atuaram com dezesseis alunos de 

séries iniciais do ensino fundamental. Quatro deles cursavam 1ª série, cinco 

cursavam 2ª série, seis a 3ª série e um a 4ª série, com idade variando entre 07 e 12 

anos. Foram selecionados os alunos que apresentavam maior dificuldade de leitura 

em um pré-teste, segundo indicação dos professores.  

LEITE (1976) e a professora com quem trabalhou, o fizeram com uma 

classe d

rofessoras participaram do estudo de FRISANCO (2001) com suas 

respectiv

e 1ª série do ensino fundamental de uma escola da rede oficial pública de 

ensino. As crianças foram apresentadas pela professora como possuindo problemas 

de aprendizagem e baixo nível sócio-econômico.  

Duas p

as classes, duas classes no total, uma especial e uma de recursos. A sala 

do Sujeito 1 foi apresentada como composta por alunos portadores de deficiência 

mental, c

i caracterizada como 

compost

einamento), totalizando, no mínimo, duas classes

om idades variando entre 10 e 15 anos e nível escolar equivalente à etapa 

pré-escolar, correspondente à Educação Infantil do ensino comum, atuando um 

período inteiro por dia com os alunos. A sala do Sujeito 2 fo

a por alunos encaminhados para “reforço em casos severos de dificuldades 

de aprendizagem”, com idades variando entre 07 e 15 anos. A sala é denominada 

como sala de recursos, inserida em escola pública e regular de ensino fundamental. 

A professora atuava com os alunos duas vezes por semana durante meio turno.  

PARDO (1978), seus monitores (oito e dezessete) e demais professores 

que acompanharam a parte teórica do curso trabalharam com adultos universitários 

de 1º ano do curso de Física, como alvo indireto em, no mínimo duas ocasiões (1a e 

2ª etapa de aplicação do tr .  
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MAZZARO (1996) trabalhou com oito professoras, uma delas exercendo 

cargo administrativo. Outra trabalhava com pré-escolares e seis, segundo relato de 

MAZZARO (p. 51), lecionavam para as duas primeiras séries do ensino fundamental. 

Havia, portanto, no mínimo, três classes envolvidas. 

Cento e setenta crianças distribuídas em quatro classes (70 crianças de 1ª 

a 2ª séries e 100 crianças de 3ª e 4ª série), estiveram envolvidas no estudo de 

CONSTANTINO (1979) e as sete professoras de 1º grau envolvidas.  

O estudo de BASSANI (1984) envolveu sete professoras e suas respectivas 

turmas de educação infantil, três de Jardim e quatro de pré-escola, totalizando, no 

mínimo, sete classes. 

Trezentos alunos de escola pública de primeiro grau estiveram envolvidos 

no estudo de MEJIAS (1972), em suas três fases. Porém, para a elaboração de 

projetos 

go dos 20 anos 

de exper

da terceira fase, que envolveu nove professoras, o número de alunos 

envolvidos (não especificado) foi bem menor.  

MARTINS (1986) não especifica o número de alunos envolvidos na 

pesquisa na qual foram alvos-indiretos, por meio da atuação de onze alunas de 

magistério, cursando terceiro ano do curso de 2º grau em escola estadual. Apenas 

especifica que eram alunos de 2ª série de 1º grau de escola pública estadual.  

Não é possível precisar o número de alunos envolvidos indiretamente nos 

trabalhos, uma vez que o número de alunos que compõe as classes nem sempre é 

declarado. Supondo que cada classe no ensino regular possua uma média de 

quarenta alunos, uma classe de ensino especial possua uma média de dez alunos e 

que Fazolari tenha alfabetizado no mínimo uma turma por ano ao lon

iência profissional, pode-se dizer que, o número total de alunos envolvidos 

é de, aproximadamente, 1800 alunos. Seis autores trabalham com menos de 20 

alunos, dentre eles, dois com apenas uma criança (BITTENCOURT, 1973; 

BIZZOTTO, 1986). Quatro autores trabalham com até três classes (estimando uma 

média de quarenta alunos por classe); três autores trabalham com quatro e sete 

classes cada um. MARTINS (1986) e FAZOLARI (1989) não especificam o número 

de alunos.  

Novamente, a exemplo do número de professores envolvidos nos trabalhos, 

pode-se dizer que 1.800 (ou mesmo 2.000 alunos), indiretamente envolvidos em 

trabalhos de AC/BR para a formação de professores, ao longo de 32 anos, pode ser 

considerado um número bastante reduzido. O número de trabalhos com quantidade 



 127

de alunos inferior a vinte (situação individual ou de grupos menores que o grupo-

classe) também pode ser considerado elevado (seis autores ao todo), especialmente 

levando-se em consideração que o grupo-classe caracteriza a situação escolar 

natural.  

 

Quadro 28 : Número de alunos envolvidos 

 
LAGOA (1972) Não é trabalho aplicado 

MEJIAS (1972) 300 alunos de escola pública de primeiro grau  

BITTENCOURT 

(1973) 

Uma aluna de 11 anos cursando 4ª série do 1º grau –  

Criança de escola primária tipo experimental. 

LEITE (1976) Uma classe de 1º ano do 1º grau de grupo escolar de rede oficial de ensino 

PARDO (1978) Adultos universitários de 1º ano do curso de Física 

CONSTANTINO 

(1979) 

70 alunos de 1ª e 2ª séries e 100 alunos de 3ª e 4ª série. 

BEGA (1980) Duas classes – das professores - (uma de 05 e outra com 07 alunos) –  Escola 

especial. 

BASSANI (1984) Classes das sete professoras - com um aluno alvo da observação, em 

particular, por professora. 

MARTINS (1986) Alunos de 2ª série do 1º grau (alvo indireto) de escola estadual. 

BIZZOTTO (1986) Criança de 7anos e 7meses -  com distúrbio de desenvolvimento. 

FAZOLARI (1989) Alunos por ela alfabetizados ao longo de 20 anos de experiência profissional 

KREPSKI (1993) Três alunos para cada estagiária 

 

Est. 1: duas meninas e um menino de 1ª série 

Est. 2: dois meninos e uma menina de 2ª série 

Est. 3: três meninos de 3ª série 

MAZZARO (1996) Classes de sete das oito professoras e comunidade escolar (pré-escolares e 1ª 

série do 1º grau) 

GROSSI (1996) Criança institucionalizada do sexo masculino com 09 anos de idade, com 

distúrbio de desenvolvimento.  

OBS.: A residência da criança era a instituição onde havia sido internada por 

abandono.  

RIBEIRO, M. J. L. 

(1997) 

Dezesseis alunos das séries iniciais do ensino fundamental (quatro de 1ª série, 

cinco de 2ª série, seis de 3ª série e um de 4ª série), com idade entre 07 e 12 

anos.  

SCHMIDT (1999) Classe de escolarização de uma escola especial com cinco alunos, quatro 

meninos e uma menina. 
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FRISANCO (2001) Duas salas (das professoras). 

 
 

4.1.9. Foco ou tema dos trabalhos: objeto de formação do professor 
 

O foco ou o tema dos trabalhos analisados é, pela própria natureza do 

problema da presente pesquisa, o ensino e formação de pessoal educacional, em 

sua maior parte, de professores. Embora a formação de professores seja o objetivo 

fundamental, os trabalhos diferem em relação àquilo que é objeto da formação do 

professor. Há os que preparam os sujeitos para atuarem com comportamentos alvo 

dos alunos (com comportamentos não acadêmicos, com comportamentos 

acadêmicos, ou comportamentos alvo mistos) e os que preparam o professor para 

atuar de forma mais eficiente nas atividades de ensino propriamente ditas (preparar 

para ensinar).  

Entre os trabalhos de formação de professores que focam unicamente 

comportamentos alvo acadêmicos, encontramos seis autores: LAGOA (1972), 

BITTENCOURT (1973), FAZOLARI (1989), KREPSKI (1993), RIBEIRO (1997) e 

FRISANCO (2001).  

LAGOA (1972) propõe formar o professor para trabalhar com atividades de 

vida prática, entendidas como preparação para aquisição de comportamentos 

acadêmicos e com atividades de aquisição da cultura, no caso, leitura e escrita.  

LAR nto de  FAZO I (1989) também foca comportame leitura e

escrita/alfabetização, ou habilidades de ensino de leitura e escrita. O objeto de 

est leitura/escritaformação das agiárias em KREPSKI (1993) é, igualmente,  ou 

alfabetização.  

Também em RIBEIRO (1997) foram focalizados comportamentos 

acadêmicos (no caso, apenas de leitura).  

No traba

to de

lho de BITTENCOURT (1973), o comportamento alvo é o 

comportamen  estudo de uma aluna e, no trabalho de FRISANCO (2001), o 

comportamento acadêmico alvo é o de ‘habilidades artísticas’.  

Quatro autores focalizam unicamente comportamentos-alvo não 
acadêmicos: CONSTANTINO (1979), BIZZOTTO (1986), MAZZARO (1996) e 

GROSSI (1996). Comportamentos recreativos foram o comportamento alvo de um 

único estudo, no caso o de CONSTANTINO (1979). É interessante ressaltar que os 
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comportamentos  escola em 

solucionar problem o recreio, o que caracteriza sua 

 me iplina (comportamento 

problemático/disruptivo).  

os

recreativos, foram escolhidos pela demanda da

as de comportamento no horário d

utilização como io indireto de solucionar problemas de disc

Excess  comportamentais, como auto-agres

ão em BIZZOTTO (1986).

são e estereotip oram o 

de formaç  Comportamentos ou habilidades 

ia, f

objeto 

relacionados à saúde e ao cuidado pessoal diário são o objeto de formação das

MAZZARO (1996) e GROS

 

professoras participantes do estudo de SI (1996).  

I udo ti o 

alvo comportamen

GROSS (1996) e as atendentes que participaram do est

tos não acadêmicos

veram com

, no caso, excessos comportam o 

-a 86)  

comportamentais stereotipias, m 

comportamentos ou habilidades relacionadas à saúde e ao cuidado pessoal

entais com

agressão e auto gressão, de modo semelhante a BIZZOTTO (19

como agressão, auto-agressão e e

 – excessos

e també

 

ç as à saúde urança 

também foram pouco enfatizadas no JABA, nos primeiros 20 anos da , 

segundo dados de

Comport os e acadêmicos) 
apareceram em do 2) e LEITE (1976). MEJIAS (1972) 

(higiene, alimenta ão, vestir-se, etc.). Habilidades relacionad e seg

 publicação

 SULZER-AZAROFF e GILLAT (1990). 

amentos alvo mistos (não acadêmic
is estudos, os de MEJIAS (197

teve como comportamentos alvo tanto comportamentos não acadêmicos 

(envolvendo habilidades sociais, excessos comportamentais e disciplina: 

dificuldades de int e; eliminação de 

comportamento social inadequado em situação de brinquedo dirigido; controle de 

a quanto comportamentos 

eração social em situação de recreio e fora del

comportamento gressivo; problemas de disciplina) 

acadêmicos (comp ento de estudo sobre a 

atenção do profess  freqüência de comportamento de estudo). Apesar 

de ser um trabalho que foca comportamentos alvo mistos, há um claro privilégio do 

tratamento de problemas de comportamento no estudo de MEJIAS.  

LEITE (1976) também foca aspectos mistos como comportamentos

ortamento de estudo: efeito de comportam

or; aumento da

 não 

acadêmicos (disciplina) e comportamento acadêmico (leitura e escrita – programa de 

alfabetização, e comportamento de estudo). Especificando os comportamentos 

trabalhados no estudo de LEITE: comportamentos inadequados em sala de aula; 

não realização de tarefas e programa de alfabetização; comportamento de cópia, 

além de no programa de alfabetização terem sido trabalhados leitura, escrita de 

vogais, encontros vocálicos, sílabas simples e palavras formadas por essas sílabas.  
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Em sum ia do ensino de 

comportamentos- tores o 

alvo habilidades acadêmicas, dentre elas, leitura e/ou escrita (tópico mais freqüente 

êm I, 1989; KREPSKI, 1  

1976;  RIBEIRO, 1 , 

1972 e LEITE, 1976) e habilidades artísti

 

 

Analysis), no perío io de publicação do periódico) até o ano 2000. No 

Z ilidades s 

ocuparam a segu studados e os 

is no J m os estudos rel  

a em sala d o).  

Seis autores focaram comportamentos alvo não acadêmicos, como 

os comportamentais (agressão, auto-agressão e estereotipias), que são 

OTTO (1986), GROSSI (1996) e MEJIAS (1972). Problemas de 

ciplina e/ou comportamento problemático e disruptivo são 

e LEITE (1976). Comportamentos recreativos por 

tamentos de cuidado pessoal diário por GROSSI 

ou habilidades relacionadas à saúde por MAZZARO 

996). Alguns destes comportamentos não acadêmicos (com exceção dos 

o, podem influir negativamente (a depender 

e 

, etc) ou dos causados por ausência de 

Há também um grupo de autores (cinco) que se dedicam exclusivamente 

ao ensino de habilidades de ensinar, ou relativas ao desempenho de suas 

atividades de ensino, como PARDO, 1978 (assessoramento na aplicação de CPI); 

BEGA, 1980 (elaboração e aplicação de SPI); BASSANI, 1984 (observação e 

registro); MARTINS, 1986 (princípios ou conceitos de AC e problemas educacionais 

brasileiros) e SCHMIDT, 1999 (análise funcional do comportamento). Trata-se do 

segundo conjunto em termos de freqüência, aparecendo logo após os 

a, há uma pequena predominânc

alvo acadêmicos, com oito dos dezessete au tendo com

dentre os acad icos - LAGOA, 1972; FAZOLAR 993; LEITE,

73; MEJIAS997), comportamento de estudo (BITTENCOURT, 19

cas (FRISANCO, 2001). MARMO (2002) 

também encontrou predominânc

(55,7%) em sua revisão s

ia de temas que envolvem habilidades acadêmicas

obre as publicações do JABA (Journal of Applied Behavior

do de 1968 (iníc

trabalho de SUL ER-AZAROFF e GILLAT (1990), as hab

nda posição entre os temas mais e

acadêmica

m trabalh

educaciona

condut

ABA (na primeira posição, estava acionados à

e aula, como disciplina e agressã

excess

trabalhados por BIZZ

comportamento e dis

tratados por MEJIAS (1972) 

CONSTANTINO (1979). Compor

(1996) e comportamentos 

(1

comportamentos recreativos), no entant

da freqüência com que são emitidos) na aquisição de habilidades acadêmicas, como 

é claramente o caso da indisciplina ou dos problemas generalizados de saúd

(problemas de visão, doenças infecciosas

repertório de higiene e cuidados básicos com a saúde (tomar água não filtrada, 

comer sem lavar as mãos, etc.).    



 131

comportamentos acadêmicos (como alvo único ou em trabalhos mistos). Já no 

estudo de MARMO (2002), o tema equivalente, intitulado “treino”, apareceu em 

quarta posição (6,6%) numa distribuição de seis temas.  

PARDO (1978) atuou com o fornecimento de subsídios para a atuação de 

onitores num CPI de Física e futura aplicação do CPI em duas etapas de ensino, 

u assessoramento na aplicação de CPI

m

o . Algo muito semelhante foi feito em BEGA 

980) que ensinou professoras a elaborar e aplicar um SPI(1  (SPI é sinônimo de CPI, 

as SPI é o termo utilizado pela autora). BASSANI (1984) destaca em seu trabalho 

e formação o ensino de habilidades de ensinar. Ensinou basicamente 

abilidades de observação e registro

m

d

h  do comportamento dos alunos, com finalidade 

e otimizar avaliação e planejamento de ensino. MARTINS (1986) também atuou 

om o comportamento do alvo direto, no caso, o estudante de magistério (futuro 

rofessor). Ela testou a eficiência de um curso para professores ao abordar 

roblemas educacionais brasileiros e ao focar alguns poucos princípios/conceitos da 

d

c

p

p

abordagem. Observou a aplicação dos princípios no comportamento do estagiário ao 

inistrar aulas (em pré e pós-teste), bem como o nível de compreensão de leitura. 

á SCHMIDT (1999), embora não tenha aplicado o programa de ensino proposto, a 

xemplo de Lagoa, apresentou uma proposta que consistiu basicamente no ensino e 

rmação de professores de ensino especial para realizarem análise funcional

m

J

e

fo  do 

omportamento. 

uadro 29: Objeto de formação do professor (instalação/manutenção ou extinção de 
comportamentos-alvo) 

AGOA (1972) Caso houvesse efetivado a proposta - Ensino e 

formação de professores na abordagem montessoriana. 

Acadêmico 

c

 

Q

 
L

MEJIAS (1972) Problemas de comportamento (vários – habilidades 

sociais; excessos comportamentais; disciplina); 

Comportamentos acadêmicos (comportamento de 

estudo) e ensino e formação de professores72. 

Misto 

                                                 
72 Resolução de dificuldades de interação social em situação de recreio e fora dele; eliminação de 
comportamento social inadequado em situação de brinquedo dirigido; controle de comportamento 
agressivo; problemas de disciplina; efeito do comportamento de estudo do aluno sobre a atenção do 
professor; aumento de freqüência de comportamento de estudo; controle simultâneo de 
comportamentos como controle de comportamentos agressivos e de interação social, comportamento 
agressivo e participação nos jogos. 
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BITTENCOURT 

(1973) 

Comportamento acadêmico (de estudo); 

Ensino

Acadêmico 

 e formação da professora73. 

LEITE (1976) Problemas de comportamento (disciplina); 

Ensino e formação de professora . 

Misto 

Comportamento acadêmico (leitura e escrita, estudo); 
74

PARDO ( 751978) Ensino e formação de pessoal educacional . Ensino do 

professor 

CONSTANTINO 

(1979) 

Comportamento ou habilidades sociais 

(Comportamentos recreativos); 

Ensino e formação de professores76. 

Não 

acadêmico 

BEGA (1980) Ensino e formação de professoras - 

Aplicação/elaboração de SPI  

Ensino do 

professor 

BASSANI (1984) Ensino e formação de professoras - Habilidades de 

observação e registro. 

Ensino do 

professor 

MARTINS (1986) Ensino e formação de futuros professores - Teste da Ensino do 

eficiência de um curso de treinamento para 

professores77. 

professor 

BIZZOTTO (1986) Excessos comportamentais (auto-agressão, 

estereotipia) 

Ensino e formação de professora - T

Não 

acadêmico 

reinamento em 

aplicação de procedimentos de modificação de 

comportamento em estereotipia. 

FAZOLARI (1989) Comportamento acadêmico (leitura e 
escrita/alfabetização); 

Ensino e formação de professora (auto-ensino e 

formação) - Habilidade de ensino de leitura e escrita 

(alfabetização) 

Acadêmico 

KREPSKI (1993) Ensino e formação de futuros professores; Acadêmico 

                                                 
73 Aluna com baixa freqüência de comportamentos de estudo (baixo rendimento nos trabalhos em 
classe e pouca participação nas aulas). 
74 Aluno 1: comportamentos inadequados em sala de aula; Aluno 2: não realização de tarefas e 
programa de alfabetização; Aluno 3: não realização de tarefas e programa
não realização de tarefas e programa de alfabetização. Sala toda: com

 de alfabetização; Aluno 4: 
portamento de cópia. 

Programa 
palavras fo

princípios/conceitos da abordagem, bem como, a modificação do comportamento ao ministrar aulas e 
o nível de compreensão de leitura do professor. 

extra de alfabetização (leitura, escrita de vogais, encontros vocálicos, sílabas simples, 
rmadas por essas sílabas). 

75 Subsídios para atuação de monitores num CPI de Física e aplicação de um SPI. 
76 Organização e aplicação de programas recreativos. 
77 Abordando conhecimento de problemas educacionais brasileiros, prioriza alguns 
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Comportamento acadêmico (leitura/escrita, 
alfabetização)78

MAZZARO (1996) Ensino e formação de professores; 

 relacionadas com 

saúde e segurança . 

Não 

acadêmico Comportamentos ou habilidades
79

GROSSI (1996) Ensino e formação de professora;  

Excessos comportamentais (agressão e auto-agressão); 

Comportamentos ou habilidades relacionadas ao 

cuidado pessoal (higiene, alimentação, vestir-se etc.)80

Não 

acadêmico 

RIBEIRO, M. J. L. 

(1997) 

Comportamento acadêmico (leitura); 

Ensino e formação de professoras (tecnologia 

educacional)81 -  

Acadêmico 

SCHMIDT (1999) Caso houvesse efetivado a proposta - Ensino e 

formação de profes

Ensino do 

sora - análise funcional; professor 

FRISANCO Ensino e formação de professores82; 

tamento acadêmico – arte. 

Acadêmico 

(2001) Compor
 
 

 

 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                                         
78 Habilidade de observar a criança, de caracterizar a criança, de aplicar princípios de aprendizagem 
na análise e planejamento de condições de ensino, de avaliar pré-requisitos necessários à 
alfabetização, de ensinar os pré-requisitos, de identificar reforçadores, de desenvolver atividades de 
ensino. 
79 Programa de ensino nos moldes da assistência primária em saúde - promoção, prevenção, cura, 
encaminhamento e intervenção. 
80 Ensino de diferentes tarefas de cuidados pessoais, ao longo de sua rotina diária, promovendo 
independência da criança nas diferentes tarefas, oferecendo diferentes níveis de ajuda e promovendo 
a aquisição de habilidades funcionais pela aprendizagem em situação funcional e natural. 
81 Habilidades em superação de dificuldade de leitura pela utilização de software educativo baseado 
em princípios de equivalência de estímulos, procedimento de escolha conforme o modelo, 
procedimento de ensino de escolha por exclusão. 
82 Aprendizagem de comportamentos iniciais para elaborar programas de ensino – definição de 
objetivos terminais e intermediários e planejamento de acordo com os objetivos, características dos 
aprendizes e contexto em que se desenvolve o programa de ensino. 



 134

4.2. O QUE OS TRABALHOS ANALISADOS FALAM SOBRE O ENSINO DA 
FILOSOFIA DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA OS PROFESSORES? 
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Basicamente, os autores não oferecem elementos filosóficos da abordagem 

nas propostas de formação de professores que propõem ou executam, o que indica 

que talvez não considerem fundamental a formação do professor nesse aspecto. No 

entanto, alguns dos trabalhos fazem alguma referência indireta (na introdução, na 

discussão do trabalho ou ambos) a alguns aspectos filosóficos, em especial à 

determinação do comportamento, à singularidade e à liberdade/dignidade humanas. 

Ver quadro 30 (p. 139).  

 

4.2.1. Modelo de causalidade: determinação do comportamento 
 

Ao analisarmos os dezessete trabalhos analisados, constatou-se que três 

deles abordam a determinação do comportamento (LAGOA, 1972;  BEGA, 1980 e 

FAZOLARI, 1989). LAGOA (1972) o faz quando se refere aos períodos sensitivos da 

criança, nos quais a sensibilidade para determinadas aprendizagens estaria 

florada, num claro paralelo com o conceito de imprinting na etologia. A atividade 

atural da criança, própria de seu estado de maturação e desenvolvimento 

biológicos, deveria ser aproveitada em favor de sua aprendizagem, ou seja, as 

contingências devem ser dispostas de modo a reforçar a atividade natural da criança 

e seu engajamento em determinadas atividades, sob pena de entrarem em extinção.  

BEGA (1980) discute determinação

a

n

, indiretamente, em sua introdução e 

discussão, levando em consideração seus três níveis, ao abordar as condições 

físicas e motoras dos alunos, portadores de deficiências físicas (determinação 

filogenética e ontogenética), suas condições sócio-culturais e política educacional 

(nível cultural de determinação).  

FAZOLARI (1989) pressupõe que o comportamento é multideterminado 

numa rede de relações entre organismo e ambiente, sobre a qual, muitas vezes, 

apenas podemos levantar hipóteses. Ela defende que a determinação do 

comportamento não pode ser atribuída exclusiva ou predominantemente (conforme o 

senso comum e algumas abordagens psicológicas) a fatores internos à criança como 

a inteligência, a maturidade, ou o estágio de desenvolvimento, ou ainda,  

exclusivamente a fatores externos como os sócio-culturais, desvinculados do 

processo de ensino e das condições de ensino-aprendizagem criadas pelo 

professor. A principal desvantagem de tais concepções seria um certo fatalismo 
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justificador do fracasso escolar, o qual 

professor quanto ao fracasso ou o sucesso da aprendizagem. 

e os três níveis de determinação 

o, filogenético e sócio-cultural) assumidos pela 

mbém não explicitam o grau com que tal 

obre fatores inatos

retira a responsabilidade da escola e do 

Nenhum dos autores menciona clarament

do comportamento (ontogenétic

AC/BR, muito embora estes possam estar subentendidos no amplo conceito de 

‘multideter

conceito fez ou não parte da proposta de formação do autor.  

 

4.2.2. Modelo de causalidade: fatores inatos 
 

minação do comportamento’; ta

S  (filogenéticos), BEGA (1980) menciona na introdução 

se lho, e é nas ndições concretas da sala de aula que as diferenças 

mais do que em possíveis diferenças ‘intelectuais’ ou 

ân natas dos alunos. O planejamento do professor deve partir das condições 

de Bega, os alunos eram portadores de 

em o plano de ensino. As diferenças inatas, neste 

o, es o sendo respeitadas, porém, não de modo ‘fatalista’ (como condições 

 e insuperáveis).  

Discussão sobre eventos privados

de 

entre alunos se produzem, 

org

físicas e motoras dos alunos (no caso 

deficiênc

cas

limitadoras 

 

4.2.3. Eventos privados 
 

u traba  qu  co

icas i

ias físicas) ao efetuar

tã

a priori

 ou sobre o tratamento da subjetividade 

s autores, ainda que indiretamente.  

Singularidade humana

no behaviorismo radical não foi aventada pelo

 

4.2.4. Singularidade humana 
 

 foi tema tratado de modo indireto em PARDO 

GROSSI 996) e FRISANCO (2001). 

 concepções de ensino que remontam à 

(1978), BEGA (1980), MAZZARO (1996), 

PARDO discute aspectos envolvidos em

 (1

concepção de homem da abordagem, embora não os enfatize no ensino dos 

itores. Exist ma nç à concepção de abordagem no treino 

i i e ino tradicional e as novas 

ua própria 

aprendizagem, que age sobre o mundo, modificando-o e sofrendo as conseqüências 

mon

introdutório ao enfat

proposições de ensino. O alun

e u  me

zar 

ão 

as d

o 

 hom

 ens

o ser 

em da 

ativo, agente de s

ferenças

é vist

 entr

o com
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de sua ação. De acordo com os preceitos de como ensinar dentro da abordagem 

behaviorista radical, o monitor era orientado a ter como ponto de partida da sua 

atuação o comportamento apresentado pelo aluno, uma vez que não se pode atuar 

x.: reforçar e modelar) sobre a ausência de comportamento, pressupondo-se um (e

caráter ativo do sujeito na aprendizagem83.  

BEGA (1980) enfatiza a diferença em ritmos de aprendizagem individuais 

que devem ser respeitadas no ensino (característica presente no SPI, método 

utilizado pela autora), bem como as conseqüências de não se respeitar tais 

diferenças (desinteresse por parte dos alunos com repertório inicial mais elaborado e 

impossibilidade de aprendizado por parte dos que necessitam de adaptações em 

métodos e estratégias de ensino). GROSSI (1996) e MAZZARO (1996) também não 

inserem elementos sobre singularidade humana no ensino dos professores, porém 

são encontrados de forma indireta na introdução e discussão de ambos os trabalhos. 

FRISANCO (2001) também não insere o tema no ensino dos professores mas, na 

introdução do seu trabalho, remete-se à aspectos da singularidade humana, mais 

especificamente, à concepção de homem da AC/BR.   

A concepção de homem, a indicação de diferenças em repertórios 

individuais e a capacidade para aprender de acordo com as contingências são 

fetuadas de modo indireto pelos autores, entretanto a problematização da 

ontinuidade interespécies não ocorre.  

.2.5. Liberdade e dignidade humanas 

A liberdade e dignidade humanas

e

c

 

4
 

 também aparecem de forma indireta em 

uatro autores (MEJIAS, 1972; MAZZARO, 1996; GROSSI, 1996 e FRISANCO, 

001). MEJIAS trata do assunto em sua discussão dos aspectos éticos envolvidos 

o controle do comportamento, nas considerações finais do trabalho. Uma vez que o 

omportamento humano é ‘controlável’, no sentido de ser determinado (por fatores 

logenéticos, ontogenéticos e sócio-culturais), e que tal determinação pode ser 

entificada e rearranjada de modo a produzir mudanças no comportamento, a 

esquisa seria tarefa do psicólogo, que deveria respeitar limites éticos na pesquisa 

xperimental e aplicada, bem como os valores envolvidos no controle do 

                                              

q

2

n

c

fi

id

p

e

   
 Lembrando que nos casos em que o comportamento, por alguma razão, não é emitido, técnicas 
ue privilegiem fornecimento de antecedentes, como a instigação, são utilizadas. 

83

q
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comportamento (controle este existente como derivação do desvendamento do 

objeto de estudo em qualquer disciplina científica). FRISANCO (2001) enfatiza a 

crença em que o aluno possa aprender e a possibilidade de controlar/arranjar 

contingências para que isso ocorra, em contraposição à crença mais comum de 

emergência de comportamentos (no trabalho dela, foram focalizados os artísticos) 

de modo independente das contingências.  

Nos trabalhos de MAZZARO (1996) e GROSSI (1996) também não há 

elementos de filosofia da análise do comportamento no ensino das professoras, mas 

estão presentes de forma razoavelmente explícita na introdução e discussão do 

trabalho, em aspectos como singularidade, liberdade e dignidade humanas.   

A ausência de elementos filosóficos da abordagem na formação de 

professores não é, a priori, uma falha do programa executado ou proposto. No caso 

de SCHMIDT (1999), por exemplo, a autora é clara em afirmar que existem outras 

dimensões a serem consideradas na formação do professor (embora não mencione 

dimensões filosóficas e, sim, pessoais, políticas, sociais, culturais e éticas). Também 

afirma que a sua contribuição está relacionada especificamente ao aspecto técnico 

ou à utilização de estratégias que instrumentalizam a atuação prática do professor.  
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84 
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a 

2  
Mejia
s 

3 
Bitten
c. 

4 
Leit
e 

5  
Pard
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chmi
 1ª e 
 
rtes 

17
Fr
o 

1. Filosofia Ind.  Ind.86    Ind.
87   

 Ind.
88  

 Ind.  d. 90   Ind.  Ind. 
89  

  In

1.1. 
Determinaç
ão 

                  

1.1.1. 
Causalidad
e 

Ind.        Ind.    Ind.         

1.1.2. 
Fatores 
inatos 

      Ind.            

1.2. 
Eventos 
privados 

                 

1.3 
Singularida
de humana 

    Ind.   Ind.    Ind.  d.    Ind.    In

1.4. 
Liberdade e 
dignidade 
humanas 

 Ind.          Ind.  d.    Ind.    In

                                                 
84 Não há efetivação de proposta de ensino. Caso houvesse, provavelme aria. 

vesse, provavelme aria. 
nte, contempl
nte, contempl85 Não há efetivação de proposta de ensino. Caso hou

86 Na discussão 
87 Na introdução 
88 Na introdução e na discussão 
89 Na introdução e na discussão 
90 Na introdução 
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Trata-se de um elemento que faz parte da proposta (efetivada ou não) de 

formação de professores de alguns dos autores analisados, embora não de forma 

unânime (ver quadro 31, na p. 151). Alguns autores abordam os conceitos básicos 

de modo indireto (LEITE, 1976; PARDO, 1978; CONSTANTINO, 1979). Outros 

incorporam um ou mais conceitos básicos da abordagem à proposta ou execução de 

proposta de formação de professores que efetuam como item de ensino do professor 

(LAGOA, 1972; MEJIAS, 1972; BITTENCOURT, 1973; BEGA, 1980; MARTINS, 

1986; BIZZOTTO, 1986; FAZOLARI, 1989; KREPSKI, 1993; GROSSI, 1996; 

RIBEIRO, 1997; SCHMIDT, 1999 e FRISANCO, 2001). BASSANI (1984) e 

MAZZARO (1996) não mencionam, de forma direta ou indireta, os conceitos básicos. 

Um exemplo claro da opção por ressaltar conceitos básicos como elemento 

de formação de professores é o trabalho de MEJIAS (1972), que tem no ensino de 

conceitos básicos um dos principais aspectos de formação do programa executado 

com os professores. Os dois primeiros anos da formação foram dedicados 

basicamente a ensino de princípios e conceitos básicos da abordagem, descrição do 

comportamento, identificação de estímulos que controlam o comportamento, 

chegando a fornecer um curso regular em princípios do comportamento no segundo 

ano de realização da formação. No entanto, a autora não menciona ou não descreve 

exatamente o conteúdo ensinado, seja nos seminários do primeiro ano da formação, 

seja no curso do segundo ano. 

Um exemplo de trabalho que se contrapõe ao de MEJIAS (1972), no que se 

refere à ênfase ao ensino de conceitos básicos, é o de LEITE (1976), que critica a 

ênfase da formação em conceitos básicos realizada como descrições verbais de 

princípios e conceitos. O autor defende levar o professor à aquisição de habilidades 

(de modo semelhante a Constantino) sem, necessariamente, aprender os conceitos 

que descrevem as habilidades adquiridas. Ele questiona se a capacidade de 

descrever verbalmente os princípios e conceitos da abordagem pode ser útil nos 

programas de formação de professores, considerando a descrição e a aplicação de 

conceitos e princípios como duas classes de comportamento diferenciadas e não 

generalizáveis, controladas de modo diferenciado. A ênfase na aquisição de 

conceitos verbais é considerada pelo autor como um empecilho para o sucesso de 

programas de formação, muito embora, não descarte por completo a possibilidade 

de ensino de conceitos básicos ou outros, após a instalação das habilidades de 

aplicação propriamente ditas, num sentido complementar. Para o autor, os 
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resultados de seu trabalho demonstrariam a possibilidade de instalar habilidades 

práticas sem conceituação verbal prévia correspondente.  

Vale a pena comentar também sobre CONSTANTINO (1979), que opta por 

não empregar conceitos básicos na proposta de ensino concretizada, embora não 

exatamente pelas mesmas razões de Leite. Na análise da literatura, efetuada pela 

autora, o feed-back foi apresentado como a técnica mais eficiente para ensinar os 

professores, por esta razão, optou pela técnica de feed-back (combinação de reforço 

e correção de erros) e instruções verbais.  

De um modo geral, os autores ensinam os professores a agirem de acordo 

com os princípios da AC/BR ainda que optem por não ensinar princípios ou ainda, 

que se oponham ao seu ensino na formação.  

 

4.3.1. Comportamento respondente e condicionamento respondente 
 

O comportamento e o condicionamento respondente e suas interações não 

foram abordados por nenhum dos autores. Isto indica que o conceito de 

comportamento adotado pelos autores dos trabalhos, de modo unânime, é o de 

comportamento operante.  

 

4.3.2. Comportamento operante e condicionamento operante 
 

O conceito de comportamento operante é tratado de modo indireto em 

PARDO (1978), BEGA (1980) e KREPSKI (1993). PARDO não discute conceitos 

básicos de análise do comportamento, mas fornece elementos sobre a conceituação 

de comportamento operante própria da abordagem a partir de sua aplicação na 

situação de ensino e inserido na própria proposta metodológica utilizada, o SPI 

 Personalized Instruction ou Sistema de Instrução Personalizada). O mesmo 

GA (1980), que também forma na aplicação de conceitos básicos 

mbutidos no SPI, o que pressupõe agir de acordo com tais princípios. É possível 

afirmar que KREPSKI (1993) também ensina a agir de acordo com os princípios do 

comportamento operante, indiretamente, ao ensinar as estagiárias a efetuar análise 

funcional do comportamento para identificar reforçadores. O ensino de análise 

funcional favorece a aquisição de conceitos como o de comportamento operante? É 

(System

acontece com BE

e
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bastante provável que sim, uma vez que propicia o entendimento da concepção de 

comportamento operante como relação/interação homem-ambiente.  

FAZOLARI (1989) enfatiza a concepção de comportamento operante da 

abordagem (relação homem-ambiente em que o primeiro atua sobre o mundo e é 

modificado pelas conseqüências de sua ação), considerando-a promissora para a 

compreensão dos processos comportamentais ligados ao ensino, à aprendizagem e 

à intervenção nos mesmos. SCHMIDT (1999) inicia o vídeo destinado à formação de 

professores, apresentando a definição de comportamento operante como função da 

interação indivíduo e ambiente físico e social. FRISANCO (2001) também apresenta 

em um dos módulos da formação proposta, o conceito de comportamento, em 

streita relação com o conceito de contingências de reforçamento.  

spectos específicos ensinados ao 

rofessor (como MEJIAS, 1972) ou, ainda, podem ter abordado tal conceito dentre 

outros ao

e

Os demais autores, ou não pontuam a

p

 longo da realização do programa de ensino sem tê-lo explicitado ou, ainda, 

ensinando o professor a agir de acordo com o princípio. No entanto, o número de 

autores (seis ao todo) que fazem referência razoavelmente explícita ao 

comportamento operante, como conceito básico fundamental da AC/BR, pode ser 

considerado pequeno.  

 

4.3.3. Contingências de reforçamento 
 

O conceito de contingências de reforçamento foi abordado indiretamente 

por PARDO, (1978) BEGA (1980) e KREPSKI (1993). BEGA (1980), conforme já 

mencionado, não ensinou conceitos básicos separadamente, mas sim de forma 

mbutida no ensino de SPI (o mesmo ocorreu com PARDO), concentrando-se no 

imento de condições antecedentes e conseqüentes. As professoras 

ram ensinadas por BEGA (1980) a agirem em acordo com o princípio do 

comporta

ornecer 

struções claras e adequadas e fornecer condições para que o comportamento 

e (exemplo de condições antecedentes). 

e

ensino do fornec

fo

mento operante e contingências de reforçamento ao ensiná-las a reforçar 

os desempenhos adequados com atenção e elogio e a ignorar os inadequados, 

corrigir as tarefas imediatamente após o seu término (exemplos de condições 

conseqüentes) e ao ensiná-las a comunicar os critérios de desempenho, a f

in

instruído ocorress
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A formação fornecida por BEGA (1980) possibilitou que as professoras 

entendessem conceitos próprios da análise do comportamento como comportamento 

operante e contingências de reforçamento pela análise constante das condições 

antecedentes e conseqüentes realizadas no ensino das professoras e, por 

conseguinte, no procedimento efetuado com os alunos. KREPSKI (1993), ao ensinar 

a habilidade de efetuar análise funcional do comportamento e assim identificar 

reforçadores, implementou a habilidade adicional de compreensão de contingências 

de reforçamento (comportamento em relação às condições antecedentes e 

conseqü

abelece entre antecedentes, conseqüentes e um dado 

omportamento (ou classe de respostas), determinando sua probabilidade de 

a intervenção. Ela busca sempre identificar e explicitar as 

ossíveis variáveis relacionadas ao comportamento do professor em relação ao 

comporta

ação (o contexto em que a ação 

ocorre e

ria a compreensão dos conceitos de comportamento operante e de 

contingê

subseqüentes, em outras palavras, a descrever relações funcionais. Inclui no plano 

entes), e do conceito de comportamento operante.  

FAZOLARI (1989) inclui a compreensão das contingências de reforçamento 

no rol de suas preocupações com a formação do professor. Tal conceito, entendido 

como a relação que se est

c

ocorrência posterior, está bastante presente no trabalho de FAZOLARI (1989) e nos 

desdobramentos de su

p

mento do aluno e sobre quais aspectos do comportamento do aluno e do 

seu próprio comportamento o professor deve atentar para efetuar intervenções 

eficientes.  

SCHMIDT (1999), no vídeo instrucional construído, aborda explicitamente, 

em um dos tópicos, o conceito e a compreensão das contingências de reforçamento, 

como a importância dos elementos que precedem a 

 os estímulos específicos que estão presentes no ambiente antes da ação 

propriamente dita – antecedentes ou estímulos discriminativos) e das conseqüências 

produzidas por ela na aprendizagem de desempenhos. A autora tem como objetivo o 

ensino intencional de análise funcional do comportamento ao professor e, para tanto, 

é necessá

ncias de reforçamento. Entender este conceito e efetuar a análise funcional 

é condição para que o professor seja capaz de compreender as condições 

produzidas e exercer suas funções de professor, como planejar ou alterar conteúdos 

e estratégias de ensino de acordo com o desempenho do aluno. 

FRISANCO (2001) também ensina aos professores com quem trabalha 

como descrever um comportamento em termos de ação, condições antecedentes e 
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de ensino dos professores, o contexto em que o ensino de Arte é realizado, como as 

diretrizes oficiais que o conduzem, as condições dos aprendizes, juntamente com o 

conhecimento sobre conceitos de comportamento e contingências de reforçamento.  

Pode-se dizer que a compreensão de comportamento operante e de 

contingências de reforçamento são fundamentais para o ensino de análise funcional 

(tal e qual um analista do comportamento a faria). São, portanto, muito importantes 

na formação de um professor e para a possibilidade de o professor ser capacitado a 

alizar análise funcional, independente da técnica utilizada para o seu ensino. 

envolvimento de tal 

abilidade (BEGA, 1980; FAZOLARI, 1989; KREPSKI, 1993; SCHMIDT, 1999 e 

FRISANC

 incluído alguns e não 

utros ou, ainda, tenham incluídos tais conceitos de forma tão indireta que resta 

 agir em consonância com os mesmos sem qualquer descrição 

erbal a respeito. De qualquer forma, assim como Leite, não consideramos 

incompa

re

Alguns autores demonstraram preocupação com o des

h

O, 2001). A capacidade de fazer uma análise funcional constitui-se em 

capacidade de especial importância e que inclui, em última análise, domínio de 

conceitos básicos como os já mencionados ‘comportamento operante’ e 

‘contingências de reforçamento’. Neste sentido, a quantidade de trabalhos que 

abordam contingências de reforçamento (seis) pode ser considerada pequena.  

Interessante ressaltar que a crítica de Leite é pertinente no sentido de que o 

domínio de conceitos básicos pode não ser suficiente para o desenvolvimento de 

habilidades de ensino, ou seja, o professor pode ser ensinado eficientemente em 

conceitos básicos e até em realização de análise funcional sem que aprenda como 

ensinar. Talvez, por esta razão os demais trabalhos tenham optado por não incluir 

conceitos básicos em seu programa de ensino, ou tenham

o

apenas um suposto

v

tível o ensino verbal de princípios juntamente com o ensino de como agir em 

relação aos mesmos.  

 

4.3.4. Reforço91  

 

                                                 
91

trabalh
 De certa forma, a exemplo do conceito de comportamento operante, é possível dizer que todos os 

os ensinam reforço positivo sob forma de conceito ou como forma de agir de acordo com o 
 ativemos aos tópicos envolvidos no programa de ensino tal princípio em questão. No entanto, nos

ressos pelo autor.  como exp
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O conceito de reforço positivo foi abordado indiretamente por GROSSI 

(1996), ao privilegiar o uso de conseqüências reforçadoras sociais no ensino das 

atendentes (elogios, contato físico); e diretamente por LAGOA (1972), 

BITTENCOURT (1973), MARTINS (1986), BIZZOTTO (1986). LAGOA (1972) aborda 

reforçamento na aproximação teórica entre as abordagens AC/BR e montessoriana. 

BITTENCOURT (1973) observa o desempenho de uma professora em treinamento 

continuado, especificamente, no uso de reforço positivo e MARTINS (1986) ensina 

forço positivo via dramatização ou role playing. BIZZOTTO (1986) também ensina 

rencial como procedimento de 

tervenção (e não como conceituação verbal), por modelação da pesquisadora. 

 

re

procedimento de reforçamento positivo e reforço dife

in

4.3.5. Naturalidade e artificialidade do reforço 
 

A naturalidade e a artificialidade do reforço e os esquemas de reforçamento 

(em intervalo ou em razão, contínuo ou intermitente, fixo ou variável) não foram 

conteúdos privilegiados no ensino dos professores proposto por nenhum dos autores 

analisados (embora seja tema que aparece posteriormente nos tópicos referentes a 

ensino: promoção e manutenção do comportamento; utilização correta e efetiva de 

reforçadores). BIZZOTTO (1986) trabalha com esquemas de reforçamento 

diferencial (DRO) momentâneo e total, porém, não como conceito básico e sim como 

técnica/procedimento de intervenção. Porém, pode-se dizer que ensina diretamente 

as professoras a agirem de acordo com os princípios de esquema de reforçamento 

diferencial. LAGOA (1972) menciona os esquemas de reforçamento na análise 

teórica que efetua, aproximando AC/BR e Montessori.  

 

4.3.6. Punição 
 

Punição foi ensinada como conceito básico apenas por MARTINS (1986), 

também via dramatização (role playing), assim como os demais conceitos básicos 

ensinados pela referida autora. No entanto, a autora menciona que o ensino foi 

executado de modo a privilegiar reforçamento positivo ao invés de punição.  

 

4.3.7. Extinção  
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O tema extinção (operante) foi abordado diretamente como conceito básico 

e item do programa de ensino do professor por MARTINS (1986). MARTINS o fez do 

mesmo modo que os demais conceitos básicos ensinados, via dramatização (role 

playing). BIZZOTTO (1986) ensinou diretamente a agir de acordo com o princípio da 

extinção, a exemplo de outros conceitos básicos como procedimento de intervenção, 

por modelação da pesquisadora. Indiretamente, foi abordado por BEGA (1980), ao 

ensinar as professoras a aplicarem extinção como procedimento frente aos 

comportamentos inadequados dos alunos. 

Verifica-se que o controle aversivo (punição, extinção, reforço negativo) 

aparece como temática específica no programa de apenas dois autores, o que pode 

indicar uma forte preocupação da área em privilegiar o reforço positivo, conforme 

recomendado por Skinner.  

 

4.3.8. Instalação e diferenciação da resposta - modelagem, modelação, 
instrução, instigação 
 

Instalação e diferenciação da resposta (tópico diretamente relacionado à 

aquisição

SCHMIDT (1999) não efetivou um programa de ensino, apenas o propôs, 

porém, abordou modelagem

 e/ou modelagem de novos comportamentos) foi abordado diretamente por 

LAGOA (1972), BEGA (1980), MARTINS (1986) e KREPSKI (1993). BEGA (1980) 

propiciou às professoras vivenciarem a instalação e diferenciação da resposta na 

modelagem de seus próprios comportamentos pela pesquisadora e na modelagem 

que efetuaram no comportamento dos seus alunos. 

MARTINS (1986) incluiu modelagem como tópico expresso do seu 

programa de ensino, utilizando como recurso de ensino a dramatização, e KREPSKI 

(1993) também ensinou modelagem diretamente, considerando ser (juntamente com 

reforçamento diferencial) a habilidade de ensino mais importante para o futuro 

professor. 

 e modelação indiretamente ao mencionar em sua 

revisão de literatura que grande parte dos autores que produziram em AC/BR teriam 

enfatizado a descrição e aplicação de alguns conceitos ou princípios-chave de 

aprendizagem, dentre eles, a aquisição ou instalação de comportamentos, com os 

procedimentos de modelagem ou aproximação sucessiva, modelação, 
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encadeamento, esvanecimento de estímulos, etc. LAGOA (1972) também menciona 

o papel da modelação a ser oferecida pelo professor aos alunos.  

De modo geral, modelagem é o procedimento de aquisição de resposta que 

mais co e  rol dos tópicos selecionados para o ensino do professor em 

conceitos básicos da abordagem seguida da modelação. Também aparece como 

técnica de ensino, conforme será visto mais adiante. Instrução e instigação não são 

abordadas direta ou indiretamente como conceito básico.  

 

4.3.9. Controle de estímulos do comportamento operante 
 

Controle de estímulos

mpõ  o

 foi tema tratado por MARTINS (1986), RIBEIRO 

(1997) e por SCHMIDT (1999). MARTINS (1986) ens

generalizaç dramatização. No caso de RIBEIRO, os temas tratados no 

segundo e terceiro encontros com os professores diziam respeito ao embasamento 

teó  da  pela AC/BR na com ensão da aquisição de leitura e, para o correto 

ent imento de tal processo tratou do tema ‘controle de estímulos’ do 

comportamento operante, mais especificamente a formação de equivalência de 

estímulos. Já SCHMIDT (1999), no vídeo didático proposto, tratou do 

estabelec de con le estímulos, não especificamente voltado à formação 

de classe procedimentos de treino discriminativo, 

refo  d l iscriminaç

 

4.3  M ação 
 

M ivação

inou discriminação e 

ão utilizando 

rico

end

rço

.10.

do pre

imento tro de 

s de equivalência, mas incluindo 

iferencia , d ão condicional, dentre outros.  

otiv

ot  foi conceito templado indiretamente por BEGA (1980) ao 

ens r as professoras a aplicarem a explicitação dos critérios de desempenho e de 

auto-registro pelos alunos, os quais agiram como elementos motivadores (também 

rela nados ao processo de reforçamento). LAGOA (1972) aborda o tema 

motivação indiretamente ao discorrer sobre uma forte caracterís ca da metodologia 

montessoriana, que é o de evitar qualquer versivida  no p sso de ensino e 

privilegiar o reforçamento natural.  

 

p
 

con

ina

cio

11

ti

a de roce

4.3. . Com ortamento verbal 
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Comportamento verbal, especificamente textual (leitura), mais 

ências envolvidas em sua aquisição e manutenção (procedimento de escolha 

conforme o modelo, procedimento de ensino de escolha por exclusão) foram 

abordado 1997). Isso ocorreu por fornecer 

embasamento teórico aos professores sobre a compreensão do comportamento 

textual na compreensão do processo de aquisição da leitura (dentre outros 

elementos).  

 

149. Comentários gerais sobre conceitos básicos 

Eu suma, a maior parte dos autores (quinze ao todo) aborda conceitos 

embora o tipo de conceito básico abordado 

difira bastante de autor para autor. No entanto, o ensino de conceitos básicos não 

 relatados e alguns “conceitos básicos” 

aparecem atizados no ensino como técnicas de ensino ou como um agir 

baseando-se nos princípios mais do que como embasamento teórico no tema. Os 

autores, em geral, parecem privilegiar o ensinar a ensinar propriamente dito (como 

veremos na seqüência), em detrimento do embasamento teórico em princípios 

icos sejam ensinados, o que não ocorre 

com os aspectos filosóficos, por exemplo. Também não o fazem como mera 

s por meio de técnicas de ensino que facilitam a sua 

elucidação/visualização e o conseqüente agir em consonância com os mesmos. 

Um outro aspecto que vale a pena ser observado é que alguns conceitos 

 novamente do exemplo da 

modelagem, o seu ensino parece conter o ensino de reforço e mesmo o ensino de 

conceito de comportamento operante ou de contingências de reforçamento. Porém, 

consideramos importante manter o item com a denominação que aparece no 

programa de ensino do autor sob pena de efetuar generalizações indevidas e 

ida ao tópico em questão no programa de ensino de cada 

trab

ante a ser ressaltado é a justificativa de SCHMIDT 

eo instrucional, a ser utilizado como instrumento 

ação do professor. Para a autora, os manuais de 

aprendizagem não permitem uma visualização das técnicas descritas, apenas 

conting

s explicitamente por RIBEIRO (

 

básicos, direta ou indiretamente, muito 

constitui a ênfase maior dos trabalhos

enf

básicos, muito embora, os princípios bás

descrição verbal ma

básicos parecem conter outros. Apropriando-nos

preservar a ênfase oferec

al

pl

ho

em

.  

Um aspect

e

o interess

ção do víd

 form

(1999) para a confec

com ntar da
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fornecem conhecimentos teóricos a respeito, sem garantia de generalização do 

conceito verbal para a sua aplicação em situação real. Esse argumento é 

semelhante ao utilizado por LEITE (1976), ao desaconselhar a ênfase em ensino de 

escrições verbais de princípios ou conceitos básicos de comportamento. Para 

SCHMIDT (1999) considera importante, ainda, que o professor que forma 

rofessores também possua sólidos conhecimentos práticos para supervisionar e 

rientar uma prática segura, bem como solucionar dúvidas e aprofundar conteúdos 

e manuais. Isto se assemelha à formação oferecida, por exemplo, ao psicólogo, 

eralmente com uma prática sob supervisão de um profissional experimentado na 

rea. Tanto SCHMIDT (1999) quanto CONSTANTINO (1979) apresentam dados de 

teratura semelhantes acerca de quais seriam os procedimentos de ensino de 

rofessores com resultados mais efetivos. No caso de Constantino, os métodos mais 

fetivos seriam os que combinariam ‘feed-back’ com instruções e, no caso de 

chmidt, os que combinam dois ou mais métodos ou técnicas de ensino, incluindo 

s vídeos.  

Nota-se que, em geral, quem ensina conceitos básicos explicitamente não o 

z unicamente como instrução ou descrição verbal de um princípio (ver quadro 32 – 

nexo 6, p. 283), mas como procedimento de intervenção (por modelação, 

odelagem ou role-playing; como estratégias de ensino do pesquisador ao ensinar o 

onceito básico ao professor), ou ainda, como no caso de RIBEIRO (1997), com os 

ois procedimentos (descrição verbal mais intervenção). Tais conceitos básicos, a 

epender do enfoque com que são apresentados ao professor, podem também ser 

onsiderados como aspectos relacionados a ‘como ensinar’, no tópico derivado: 

stratégias e procedimentos de ensino’, sejam estratégias atuantes sobre condições 

ntecedentes, como sobre condições conseqüentes ao comportamento.  

d

ambos os autores, bem como para BIJOU (1970) a formação do professor deve 

incluir aplicação propriamente dita ou, no mínimo, a observação de tal aplicação.  

p

o

d

g

á

li

p

e

S

o

fa

A

m

c

d

d

c

‘e
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 31: Conc icos os  

 1 293 
Mejia
s 

10 
Biz
o 

17 
isanc

 
Quadro
 

eitos bás na formação de professores dos trabalhos analisad

3 
Bitten
c. 

4 
Leite 

5 
Pard
o 

6 
Const
. 

7 
Beg
a 

8 
Bassa
ni 

9 
Martin
s 

92 
Lago
a  

zott
1194 
Fazola
ri 

12 
Kreps
ki 

13 
Mazzar
o 

14 
Gros
si 

15 
Ribeir
o 

16 
Schmi
dt 

Fr
o 

2. Conceitos 
básicos 

X X PA X    X  Ind.
95

Ind.  Ind.  X    X  X    X   X  X  X 

2.1. 
Comportamen
respondente 

to 
                 

2.2. 
Comportamen
operante 

to 
      Ind.   Ind.    X  Ind.     X  X 

2.3.Conting. d
reforçamento 

e 
 

        Ind.    X  Ind    X  X 

2.3.1. Reforço
positivo e 
negativo 

 X   X  
e -

 X R+      X  R+ R+ 
  

   Ind96 
R+ 

  

2.3.1.1Natura
de e 
artificialidade 
reforço 

lida

do 

  Ind.               

2.3.1.2. 
Esquemas de
reforçamento 

 
 X

(D
 X          

RO) 
      

2.3.2. Punição           X        
2.3.3. Extinçã
operante 

o    X .    Ind.  X           

2.3 e 
ave

   .4. Control
rsivo 

               

2.4 o e 
dife da 

 . Instalaçã
renciação 

resposta 

     X   X 97   X98   X   X   

                                                 
92 vação d oposta de aria. 
93 urso de c itos básic
94 vação d oposta de aria. 
95 nfase da ção em 
96 pessoai  

 Não há efeti
 Oferece c
 Não há efeti
 Critica a ê
Reforços 

e pr
once
e pr

 forma
s ou sociais.

 ensino. Caso houvesse, provavelmente, contempl
os, mas não explicita conteúdo. 
 ensino. Caso houvesse, provavelmente, contempl
conceitos básicos.  
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  2.4.1. 
Modelagem 

X      X   X   X     Ind.  

2.4.2. Modelação    X               Ind.
2.4.3. Instrução                   
2.4.4. Instigação                   
2.5. Controle de 
estímulos 

        X99 
(D. e 
G.) 

     X100 X   

2.6. Motivação Ind.       Ind.            
2.7. 
Comportamento 
Verbal 

              X 101   

                                                                                                                                                                                                                                           
e ge
cial 

e ge
e es
to ve

97 Discriminação neralização. 
na modelagem. 
neralização. 
tímulos. 
rbal  textual.  

98 Reforço diferen
99 Discriminação 
100 Equivalência d
101 Comportamen
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4.4. O QUE OS TRABALHOS ANALISADOS FALAM SOBRE O ENSINO DE 
MÉTODOS DE PESQUISA EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO PARA 
PROFES

 

 

 

SORES? 
 

4.4.1. Pesquisa: demonstração de relações funcionais e procedimentos de 

investigação .............................................................................................................154 
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Alguns autores fazem referência aos métodos de pesquisa, centrados, 

especificamente, em procedimentos de investigação experimental e outros em dois 

tópicos ao mesmo tempo: avaliação da aplicação prática e procedimentos de 

investigação experimental (ver quadro 33 na p.160) 

A maior parte dos trabalhos que fazem referência direta à pesquisa são 

trabalhos defendidos entre 1972 e 1984; o trabalho que faz referência indireta à 

pesquisa ou que não fazem referência alguma estão concentrados num período 

mais recente, entre 1998 e 2001. Esta diferença de período se evidencia mais em 

relação à demonstração de relações funcionais, uma vez que dos cinco trabalhos 

que se dedicam a isso, quatro estão situados no período até 1980. Isso traz uma 

indicação de que talvez a preocupação dos autores tenha se desviado da 

demonstração experimental de relações funcionais ou de controle de 

comporta

repondo-se. Para a autora, muitos 

estudos 

mentos para o desenvolvimento de habilidades de ensino propriamente 

ditas.  

A única menção ao tema pesquisa básica x pesquisa aplicada foi efetuada 

indiretamente, por FAZOLARI (1989), em sua revisão de literatura. Recorrendo a 

BOTOMÉ, a autora afirma que as distinções tradicionalmente efetuadas na ciência 

comportamental sobre pesquisa básica, laboratorial, com sujeitos não humanos e a 

pesquisa de campo parecem cada vez mais fazerem menos sentido, por serem parte 

de um mesmo conjunto, situado ao longo de um continuum, com pontos 

intermediários interagindo e, por vezes, sob

exploratórios e descritivos sobre fenômenos comportamentais ainda 

precisariam ser realizados antes dos experimentais e, especificamente na área 

educacional dos processos de leitura e escrita, área em que se concentra, ainda 

haveria inúmeras lacunas a serem preenchidas por estudos exploratórios e 

descritivos, além dos experimentais.  

 

4.4.1. Pesquisa: demonstração de relações funcionais e procedimentos de 
investigação experimental 
 

Os autores que ensinam tanto demonstração de relações funcionais como 

procedimentos de investigação experimental são: MEJIAS (1972), BITTENCOURT 

(1973), LEITE (1976), BEGA (1980) e FAZOLARI (1989).  
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MEJIAS (1972), na primeira fase de formação do professor, ensinou os 

professores a registrar comportamentos, para posterior medição de freqüência dos 

mesmos, juntamente com a descrição do problema a ser solucionado em termos 

específicos e identificação de possíveis estímulos controladores (procedimentos de 

investigação experimental). A terceira fase do programa de ensino, composta de 

elaboração de projetos de modificação de comportamento pelas professoras com 

supervisão, também contou com ensino de repertório de pesquisa em observação e 

registro de comportamento (com contador automático) e cálculo de freqüência dos 

comportamentos observados. Após o teste de variáveis (procedimento propriamente 

dito), proposto conjuntamente com o psicólogo, era discutida sua eficiência e, em 

caso de não eficácia, havia uma proposta para sua modificação. A reversão, como 

técnica de teste final de variáveis, também era utilizada (demonstração de relações 

funcionais ou avaliação da aplicação prática).  

Pode-se dizer que BITTENCOURT (1973) considerou em seu trabalho 

avaliação da aplicação prática, de modo indireto, pois observou a professora 

efetuando observação de linha de base do comportamento da aluna, implementando 

o procedimento e registrando o comportamento da mesma. Houve implementação 

de um procedimento experimental, não por iniciativa da pesquisadora, mas da 

psicóloga que orientava o procedimento.  

LEITE (1976) tinha como objetivo intermediário do programa desenvolvido, 

registrar o comportamento dos alunos e construir um gráfico poligonal com os dados 

obtidos. O professor também deveria ser capaz de observar e identificar as 

mudanças ocorridas no comportamento do aluno, em função da manipulação de 

eventos 

emonstrados como 

eficazes.

antecedentes e conseqüentes. São aspectos característicos da pesquisa 

em análise do comportamento e de demonstração de possíveis relações ou 

correlações funcionais. Porém, o autor ressalta que não tem por objetivo a formação 

de um pesquisador (o que seria verdadeiro para todos os outros autores), mas 

apenas alguém com habilidade de empregar procedimentos já d

  

LEITE (1976), assim como MEJIAS (1972), também utiliza reversão porém, 

em apenas um caso. Conforme já mencionado, são os dois únicos autores (do 

primeiro período pesquisado ou década de 1970) que utilizam o procedimento de 

demonstração de relações funcionais, conhecido como reversão (retirada da variável 

experimental para verificação do retorno à linha de base) bastante questionado por 
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pesquisadores aplicados, por suas implicações éticas em situação também aplicada, 

a despeito da rigorosa correção experimental.  

BEGA (1980) também apresenta preocupação com demonstrações de 

possíveis relações funcionais, além de procedimentos de investigação experimental. 

Ela ensin

 desempenho dos alunos e 

relaciona

 função do desempenho do aluno. 

Em suma, Fazolari salienta a importância do desenvolvimento de 

habilidades de pesquisa no professor (especificamente alfabetizador), defendendo a 

disponibilização do conhecimento sobre o pesquisar em contingências de trabalho 

para o professor. Para a autora, o professor deve saber “produzir conhecimento 

confiável sobre as descobertas realizadas na condução do processo de 

alfabetização; submeter o conhecimento produzido aos critérios científicos e ao crivo 

da comunidade científica; tornar acessível o conhecimento produzido, de modo a 

difundir sua possibilidade de uso e aperfeiçoamento.” (p. 154).  

a as professoras a montarem folhas de registro (com o seu auxílio) das 

atividades realizadas com os alunos, anotações nas folhas de registro de quantas e 

quais atividades o aluno realizou no dia, com discussão posterior. O próprio aluno 

era inserido na tarefa de registro de suas atividades. Porém, a exemplo de LEITE 

(1976), o objetivo não era a formação do pesquisador e sim do professor, ensinando 

habilidades que são comuns a ambos.  

FAZOLARI (1989), apesar de ter realizado um trabalho não experimental 

descritivo, enfatizou a necessidade de o professor saber observar desempenhos e 

estabelecer relações para realizar as tarefas concernentes ao seu papel (como 

propor procedimentos, tomar decisões, promover alterações, etc.). Este repertório de 

observação e estabelecimento de relações guarda semelhanças com o repertório de 

um pesquisador aplicado, que foi sendo desenvolvido no repertório da professora 

em questão. Ela aprendeu, ao longo do tempo, a examinar contingências, tal e qual 

um pesquisador o faria, verificando alterações no

ndo-as às condições que criou.  

A habilidade em pesquisa é relacionada pela autora à destreza em realizar 

análise funcional (relações entre o que o organismo faz, na situação em que age e 

os efeitos que produz no ambiente), ou seja, o professor não teria formação para 

observar o comportamento humano e, em decorrência, para realizar análises 

funcionais a partir das observações eventualmente realizadas. Isto geraria 

dificuldade na tarefa de avaliar o desempenho do aluno para o professor, bem como 

a avaliação do próprio desempenho em
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de procedimentos de investigação Os autores que se restringem ao ensino 

experimental são PARDO (1978), CONSTANTINO (1979), BASSANI (1984), 

BIZZOT 6  KR

pectos que podem ser considerados de pesquisa 

como a observação e o registro do comportamento do monitor em treinamento em 

relação aos seus pares (outros monitores em treinamento) e de monitores-

observador er medidas que possibilitem análises 

r, da interação ente eles e do alcance 

 objet s propostos. Isso é explicitado na descrição do ensino dos monitores, 

avaliações com preenchimento de tabelas 

tabul o de dados, construção de gráficos, identificação de categorias 

por ntais -estabelec

CONSTANTINO (1970) também se preocupa com o desenvolvimento de 

mportamento das crianças, na primeira 

ino de observação e registro de 

por os lúdicos das crianças), bem como na terceira etapa (aplicação do 

egistro de comportamentos podem ser 

side ões concernentes à pesquisa, seja em análise do comportamento, 

 em alquer ou área. Além disso, são atividades fundamentais para 

e do comportamento, acompanhamento de 

Um dos principais aspectos da formação propostos por BASSANI (1986) 

pecificamente, ao ensino de observação, 

 form e es ições de comportamentos dos alunos-alvo (além das situações 

ividades, descrição de antecedentes e 

crições em fichas, de acordo com categorias pré-

idas (desempenhos esperados relativos aos objetivos de ensino propostos 

penho (se o comportamento ocorre ou não, 

 quão intenso é, em que seqüência e 

nto tempo demora para ocorrer).  

BIZZOTTO (1986) trabalhou com as professoras em intervenção na fase de 

e múltipla. Trata-se de 

a ões que um pesquisador teria, ensinando 

habilidades que o pesquisador teria em situação semelhante e que também fazem 

TO (198 ) e EPSKI (1993).  

PARDO (1978) enfatiza as

es, com a finalidade de estabelec

sobre o comportamento do aluno, do monito

dos

por exemplo: relatar características das 

ou 

com

habilidades

etapa de ensino das professoras (ens

com

programa recreativo). Observação e r

con

seja

planejamento de intervenções em anális

sua exec

relacionou-se ao método de pesquisa, es

sob

em que ocorrem, momentos das at

conseqüentes), registro das des

estabelec

nos cursos infantis), medidas de desem

quantas vezes ocorre, quanto tempo dura,

qua

procedimento experimental pr

apr

ivo

açã

tame  pré idas, etc. 

 de observação e de registro do co

tament

rados aç

qu tra 

ução e avaliação (processual e final).  

a d  d cr

opriamente dito, em linha de bas

professoximar ação do or às aç
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parte de uma estratégia de intervenção. Isso ocorre de modo semelhante em outros 

pesquisadores que ensinaram procedimentos de investigação experimental, porém, 

neste caso, com ênfase na intervenção/ensino.  

KREPSKI (1993) aborda métodos de pesquisa ao enfatizar a habilidade de 

nálise dos dados foi um elemento trabalhado com o professor.  

Pode-se dizer que a preocupação dos autores em ensinar o professor a 

roceder de forma científica em suas atividades está concentrada em ensinar a 

bservar e registrar comportamentos que, eventualmente, embasem futuras ações 

observação e de registro/descrição do comportamento da criança na primeira etapa 

do programa de ensino das estagiárias. Elas aprenderam a observar a criança e o 

professor e a descrever seus comportamentos, além das características do ambiente 

físico e social no qual o comportamento era emitido. Elas identificavam as condições 

em que ocorria a observação (quando, onde e quem – ambiente físico, ambiente 

social, descrição do sujeito observado) e registravam o comportamento e as 

circunstâncias ambientais em que ocorria (como – o quê) com técnicas de registro 

apropriadas.  

Outros autores abordam procedimentos de investigação experimental no 

ensino do professor. Eles são MAZZARO (1996), GROSSI (1996) e RIBEIRO (1997). 

Tais autores não enfatizam esse aspecto, embora ensinem aos professores como 

observar seus alunos e as condições de ensino dos mesmos. MAZZARO, por 

exemplo, os ensinou a observar os alunos e as condições da escola em aspectos 

específicos, com a finalidade de desenvolver ‘diagnóstico participativo’, formular e 

executar propostas de intervenção. GROSSI (1996) ensinou (na terceira atividade do 

programa de ensino) as atendentes a preencher a folha de registro diário das quatro 

tarefas ensinadas, contendo os passos envolvidos na realização de cada uma delas 

(descritos pormenorizadamente). Esta tarefa foi ensinada por demonstração 

(modelação)102 e supervisão (modelo, correção e orientação).  

RIBEIRO (1997), assim como GROSSI (1996) e MAZZARO (1996) também 

abordou investigação experimental de maneira indireta. Os resultados de cada 

sessão, fornecidos pelo software, eram analisados na presença do professor e do 

aluno. A observação e manutenção de registros eram função do software, porém, a 

a

p

o

                                                 
2 A técnica de ensino utilizada pelo autor não é confundida com a técnica de ensino ensinada ao 

professor. Pode haver coincidência no sentido do autor ensinar o que utiliza no desenvolvimento de 
seu programa de ensino, mas não se trata de premissa sempre verdadeira.  

10
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de ensin

m relação à pesquisa, bem como, a preferência 

pelos procedimentos de investigação experimental, centrados na observação, em 

etrimento da demonstração de relações funcionais.  

Os pesquisa

ensino de métodos d

executadas de maneira compatível às at

redução do custo d

perspectivas neste s

pelo próprio software

após a intervenção (

alunos e comportamentos envolvidos). 

o, como escolha de métodos e estratégias de ensino e de avaliação. A 

preocupação em demonstrar a ocorrência de relações funcionais, conforme já 

mencionado, esteve mais presente no período inicial da produção dos analistas do 

comportamento.  

Ao que parece, embora a ênfase não seja mais em proceder de forma 

semelhante às condições laboratoriais, em que o controle de variáveis é realizado e 

as relações funcionais são demonstradas, permanece o objetivo de formar o 

professor como profissional que apresente comportamentos similares aos de um 

pesquisador em análise do comportamento. Isso, por um lado, favorece a 

sensibilidade ao comportamento do aluno como forma de regular seu próprio 

comportamento em relação ao aluno e à criação de condições de ensino. Por outro 

lado, há um custo de resposta muito alto envolvido no proceder de acordo com os 

métodos de pesquisa da análise do comportamento (ver como exemplo a análise 

individual do trabalho de BITTENCOURT no anexo 3 em CD ROM- segunda contra 

capa do trabalho), o que também pode explicar sua ‘diluição’ ao longo do tempo em 

formas mais ‘amenas’ de proceder e

d

dores aplicados em AC/BR poderiam desenvolver formas de 

e pesquisa da análise do comportamento que pudessem ser 

ividades cotidianas do professor e com 

e resposta. O trabalho de RIBEIRO (1997) oferece boas 

entido, com medição rigorosa dos comportamentos emitidos 

 executado, possibilitando ao professor analisar os resultados 

e não concomitantemente às tarefas de ensino, com múltiplos 
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É o aspecto em que os autores mais ‘concentram forças’, indicando ser o 

aspecto mais valorizado pelos autores que propõem ou executam propostas, em 

trabalhos de dissertação e tese embasadas em análise do comportamento no Brasil 

(ver quadro 34, na p. 237). Esta pode parecer uma constatação óbvia, uma vez que, 

se a função do professor é ensinar e eu vou propor uma formação para que ele 

desempenhe a sua função, deve-se privilegiar o ensino. Todavia, isso não parece 

ocorrer sempre e em todos os casos. GATTI (1992) sintetiza algumas características 

dos cursos de formação de professores, mencionando que várias obras ao longo do 

tempo atribuem adjetivos como “enciclopédicos, elitistas e idealistas” (p. 71) ou, 

ainda, aligeirados e com formação específica cada vez mais superficial aos 

currículos de formação docente. Além disso, a autora afirma que “compreender os 

processos de aprendizagem humana não conduz diretamente a traçar em paralelo 

uma trajetória para o ensinar” (p. 73). A autora sugere que as teorias de 

aprendizagem (e acrescentaríamos, de desenvolvimento) são enfatizadas em 

detrimento das de ensino, embora as teorias de ensino assumam importância 

fundamental na formação docente.  

ue diz respeito ao fulcro essencial de sua 

 

 
... A questão se situa então, no que diz respeito às teorias de ensino e às 

teorias de aprendizagem, no objetivo focal dos estudos, o que nos leva a 

diferenças teóricas relevantes. As teorias de ensino têm um papel 

fundamental no delineamento de propostas de formação de professores. 

Onde estão ou como estão as teorizações sobre a questão? O que temos 

para nos guiar quando se trata de selecionar conteúdos significativos para a 

educação do professor, no q

profissionalização: o saber ensinar? Quantas vezes não ouvimos os 

professores após um curso onde se apresentou alguma teoria ou aspectos 

de teorias de aprendizagem (Piaget – a maior moda – Vygotsky, Ferreiro, 

etc.) dizendo que compreenderam os aspectos da teoria em pauta, mas que 

continuavam a não saber o que fazer na sala de aula de março a junho e de 

agosto a dezembro. Evidências como estas parecem ainda não ter tocado 

os formadores de formadores e devem merecer uma consideração ativa, 

caso se queira interferir efetivamente na eficácia dos processos de 

formação de professores. Os acadêmicos podem estar encantados no 

estudo de processos cognitivos, mas os professores e os futuros 

professores estão sequiosos por saber o que fazer, como e porquê, nos 180 

dias letivos em sua escola, em sua disciplina.  (GATTI, 1992; p. 73-74) 
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Interessante ressaltar que não se trata de sobrepor uma abordagem à 

outra, uma vez que pode-se ensinar AC/BR de um modo também descentrado dos 

processos de ensino, como no caso do ensino exclusivo de princípios de 

aprendizagem, sem o ensino de sua utilização no processo ensino-aprendizagem.   

No entanto, a especificidade do ato de ensinar e a necessidade de 

aprender

gências de ensino aparece 

diretame

as atividades de vida prática, materiais sensoriais de 

desenvo

 a executá-lo parece ser uma característica dos autores centrados em 

formação de professores em AC/BR, uma vez que trata-se de aspecto unânime nos 

trabalhos. Todos tratam de ensino, embora alguns autores enfatizem alguns 

elementos em seu continuum em detrimento de outros. 

 

4.5.1. Ensino como programação de contingências e sua relação com a 
Aprendizagem  
 

A concepção de ensino (associada com a de aprendizagem) da 

abordagem, como arranjo intencional de contin

nte na proposta de cinco autores, quais sejam, LAGOA (1972), LEITE 

(1976), PARDO (1978), FAZOLARI (1989) e SCHMIDT (1999), muito embora se 

possa afirmar que, mesmo nos trabalhos que não a mencionam explicitamente, é 

nesta concepção que os trabalhos se apóiam, já que o conjunto de tópicos 

abordados têm estreita e indissociável relação com a concepção analítico-

comportamental.  

Em LAGOA (1972), o conceito de ‘ambiente preparado’ adequa-se à 

concepção de ensino da abordagem, por ser planejado e favorecer a atividade da 

criança a um fim determinado e preciso. A aprendizagem não é relegada ao acaso 

ou à circunstâncias pouco descritas ou planejadas. As características do ambiente 

preparado (proporcional, simples, limitado, ordenado, modificável, calmo e atraente) 

favorecem a aprendizagem e os materiais utilizados são de especial importância na 

proposta (materiais para 

lvimento e materiais para aquisição da cultura). A apresentação dos 

contrastes do material, associação do nome ao objeto, a apresentação das 

identidades e o agrupamento da série em ordem de elementos são bons exemplos 

de como se pode arranjar contingências intencionalmente para promover 

aprendizagem, em consonância com o conceito do que é ensino para a análise 
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comportamental. A concepção de aprendizagem como mudanças comportamentais, 

relacionadas ao ensino arranjado, sistemático, intencional e planejado, ou seja, a 

aprendizagem do educando como fruto de contingências arranjadas, de acordo com 

o repertório do aprendiz e não de estruturas ativadas espontânea ou 

maturacionalmente, também expressa a concepção da abordagem analítico-

comportamental. A concepção de ensino, na qual os estímulos do ambiente físico e 

social podem ser arranjados de modo a propiciar aquisição e manutenção do 

comportamento não significa que desvalorizem as influências 

maturacionais/filogenéticas no desenvolvimento do comportamento: apenas valoriza 

a aprendizagem a que o sujeito se submete e as experiências que impulsionam o 

desenvolvimento (inclusive filogenético), ao contrário do pensamento dominante 

(zeitgeist) de sua época. O papel ativo do sujeito na aprendizagem também é 

respeitado, uma vez que é agindo que o aprendiz adquire conhecimento. A atividade 

natural d

o de contingências de ensino

a criança é utilizada a favor da aprendizagem, sendo estimulada pelo 

‘ambiente preparado’ e todos os aspectos nele contidos. O aluno deve agir para 

poder ser reforçado (princípio do condicionamento operante) e, caso não aja, deve 

ser induzido ou instigado a fazê-lo. Tal forma de conceber o ensino e sua relação 

com a aprendizagem são condizentes, segundo análise realizada por LAGOA 

(1972), com a da proposta montessoriana. 

O arranjo intencional do ensino ou manipulaçã  

é um do

não apenas ao falar ou repetir conceitos verbais a respeito. 

ste aspecto: aprender a ensinar ensinando, em contraposição a aprender sobre o 

aspecto enfatizado pelo autor e, 

odemos afirmar, que é a metodologia adotada pela maior parte dos autores 

analisado

s principais aspectos trabalhados por LEITE (1976), ou o seu objetivo 

terminal no ensino do professor. Na época, a habilidade referida denominava-se 

habilidade de ‘modificar comportamento’. Leite planejou o ensino dos alunos 

conjuntamente com a professora e a orientou na execução de procedimentos de 

modificação de comportamento. A formação do professor, em LEITE (1976), se deu 

ao ensinar, ao executar, ao se comportar, ao desenvolver as habilidades 

propriamente ditas e 

E

ensino por meio de conceitos verbais, é um 

p

s. 

PARDO (1978) mescla concepção de ensino com concepção de 

aprendizagem (assim como de comportamento e de homem), com embasamento 

teórico em Freire. Segundo a autora, a concepção Freireana não é incompatível com 
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a da análise do comportamento, uma vez que a orientação do processo de 

aprendizagem pressupõe um aluno ativo, agente de sua própria aprendizagem, que 

emita comportamentos que possam ser conseqüenciados, bem como o fornecimento 

de condições antecedentes que propiciem sua emissão numa direção mais efetiva. 

O comportamento do aluno é o ponto de partida para qualquer planejamento ou 

programação de ensino, embora a atividade do aluno não retire a responsabilidade 

do professor na sua tarefa de estabelecimento de contingências que, mais do que 

facilitar a aprendizagem possam garantir que ela ocorra. Isso difere de conceber o 

o 

aracterística das concepções tradicionais de ensino) e se aproxima de conceber o 

aluno como receptáculo do conhecimento (conforme a autora enfatiza com

c

ensino como tarefa planejada e sistemática com direção e sentido. Isto é ensinado 

ao monitor-aluno. A organização do programa de ensino assegurou o contato do 

monitor com os assuntos acadêmicos e com a forma de ensiná-los (nos anexos do 

trabalho da autora, há descrição do material de comparação entre ensino tradicional 

e novas proposições), atendendo ao princípio do ensino como atividade de caráter 

planejado e intencional.  

somente no ensino de conceitos verbais, muito embora isso também tenha ocorrido 

(leitura de textos, discussões em grupo, etc.).  

FAZOLARI (1989) também relaciona concepção de ensino com concepção 

de aprendizagem. A autora, embasando-se em Botomé, afirma que o ensino seria 

uma classe de comportamentos intimamente relacionada à classe de 

comportamentos de aprender, sendo mesmo necessária para defini-lo. Tal inter-

relação valoriza, segundo a autora, as condições de ensino criadas pelo professor 

para a instalação, extinção ou manutenção de desempenhos de seus alunos. Ainda, 

a concepção de aprendizagem escolar como uma classe de respostas inter-

relacionadas com a de ensino opõe-se à concepção predominante que preconiza ser 

a aprendizagem decorrente de agentes internos à criança, ou mesmo externos, 

desvinculados do processo de ensino. A aprendizagem do aluno é, portanto, fruto da 

PARDO (1978) também enfatiza o ensino na aplicação de seu programa de 

ensino de monitores. A autora modela o repertório de criação de situações 

antecedentes e conseqüentes ao comportamento do aluno sob forma de categorias 

de atuação que considerou relevantes, análise da própria atuação (auto-análise) e 

da atuação dos pares (heteroanálise). O enfoque foi, predominantemente, o 

desenvolvimento de habilidades propriamente ditas de aplicação de princípios e não 



 166

atividade do indivíduo, porém, de responsabilidade do professor e da escola. Tal 

concepção afasta qualquer forma ‘fatalista’ de encarar o processo de ensino-

aprendizagem ou de justificativa de fracasso escolar. Trata-se, novamente, da 

concepçã

estaca as classes de comportamento que devem 

ser ensin

pertório de ensino e 

propõe q

s (ou quaisquer outras) deve ser flexível e apoiada na 

análise d

aspecto é a concepção analítico-comportamental de 

aprendiz

o de ensino e de aprendizagem da abordagem embasando as atividades 

de ensino que o professor deve ser capaz de executar, próprias de seu papel (papel 

do professor). 

FAZOLARI (1989) ressalta a necessidade de inclusão de conteúdos, na 

formação do professor, que sejam relacionados com as situações de ensino-

aprendizagem que irá enfrentar. D

adas ao professor e que o mesmo deverá apresentar, quando se propõe a 

ensinar. A autora descreve a construção do seu próprio re

ue sua experiência e a de outros educadores seja utilizada para a formação 

de outros professores, diminuindo o custo de resposta dos mesmos, ao aproveitar a 

experiência já acumulada por outros, seja do ponto de vista da construção específica 

do programa de ensino de alfabetização, seja do ponto de vista das classes de 

comportamento necessárias ao professor, em geral. 

Porém, longe de propor regras a serem seguidas, a autora preconiza que a 

utilização de suas contribuiçõe

a situação particular, chegando mesmo a criticar a formação calcada no 

seguimento de métodos e regras inflexíveis. FAZOLARI (1989) nos lembra a 

escassez de trabalhos sobre ‘como ensinar’, em contraposição com os focados em 

‘como se aprende’. Os primeiros seriam os baseados em análise do comportamento, 

trazendo tópicos como individualização do ensino (ou respeito ao ritmo individual do 

aprendiz), utilização de procedimentos de discriminação de estímulos, diferenciação 

de respostas, fading, emparelhamento segundo o modelo, avaliação de repertório de 

entrada, definição de objetivos intermediários e terminais, divisão de conteúdos ou 

unidades (ou tarefas seqüenciadas e apresentadas em passos), proposição de 

procedimentos, avaliação contínua. Os segundos, mais numerosos, seriam estudos 

de abordagem cognitiva.  

No trabalho de SCHMIDT (1999), que propõe um vídeo instrucional, o 

ensino, tal como proposto pela abordagem, pode ser considerado o principal ponto 

de formação. O segundo 

agem, qual seja, a aprendizagem como comportamento, e o fato de as 

pessoas aprenderem a se comportar em relação a inúmeros aspectos do mundo na 
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interação com os mesmos.O objetivo terminal do vídeo é a contribuição para a 

formação do professor em análise funcional do comportamento, considerado o 

principal aspecto de formação, sempre utilizado como instrumento complementar, 

somado à supervisão e orientação de um professor capacitado. SCHMIDT (1999), 

conforme

de formação de professores de ensino especial e critica os estágios de curso 

ubstituídos por observações ou simulações em sala de aula. A autora enfatiza a 

ecessidade do professor ser ensinado a ensinar em sua formação.  

Alguns auto

relação com a apren

trabalhos propostos. Um caso chama a atenç

tal concepção, qual s

rogramação em SPI (System Personalized of Instruction), um método derivado da 

abordage

prendizagem operante, o ensino da concepção de ensino-

aprendiz

 tais princípios e concepções, porém, não enfatizam tais aspectos como 

pico de formação.  

.5.2. Ensino: o que se entende por conhecer 
 

programa de ensino oferecido às professoras, referente à introdução de algumas 

 já mencionado, também se opõe à utilização de seu vídeo instrucional 

como receituário técnico/tecnológico (assim como Fazolari). A autora enfatiza, isto 

sim, a necessidade de o professor, em sua formação, ter acesso à aplicação ou, no 

mínimo, à visualização da aplicação das técnicas descritas em manuais teóricos, já 

que o domínio da teoria não é considerado como garantia de sua aplicação em 

situação real. Em sua revisão de literatura, a autora enfatiza o aspecto prático dos 

cursos 

s

n

res não abordam explicitamente a concepção de ensino e sua 

dizagem, muito embora esteja presente como suporte para os 

ão por representar a concretização de 

eja, BEGA (1980). A autora desenvolve proposta de ensino de 

p

m e, conseqüentemente, imbuído de sua concepção de ensino/ensinar. 

PARDO (1978) também utiliza ensino individualizado.  

Nota-se entretanto que, assim como o ensino da concepção de 

comportamento e a

agem da AC/BR, apesar da importância num programa de formação de 

professores não são pontos de formação enfatizados pela maioria dos autores. Os 

autores orientam-se por tal concepção e parecem ensinar o professor a agir de 

acordo com

tó

 

4

A forma como, na abordagem, se concebe o conhecer, apareceu como 

elemento ensinado diretamente aos professores apenas uma vez, a saber, em 

BASSANI (1984). Esta autora incluiu o ensino de concepção de conhecimento no 
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características relativas às áreas de desenvolvimento (cognitivo, motor e social), 

com o auxílio de um texto de S. W. Bijou. No que diz respeito à área de 

desenvo

blemas e contribuir para a sua 

solução 

lvimento cognitivo, o texto apresenta a concepção de conhecimento 

ensinada aos professores como ‘saber sobre coisas’ e ‘saber como fazer as coisas’. 

O saber ‘sobre as coisas’ foi dividido em comportamento de simples escolha, 

comportamentos conceituais ou abstratos, descrição de eventos passados ou 

cotidianos; descrição de como as coisas funcionam116.  

 

4.5.3. Ensino: concepção de educação e para quê ensinar (função da escola) 
 

Inicialmente, as concepções de educação (preparo para o mundo existente 

fora da escola e no futuro) e para quê ensinar (papel da escola na sobrevivência da 

cultura, envolvendo possibilidade de identificar pro

no futuro mediato e imediato) foram analisados separadamente. 

Posteriormente, pela sua semelhança, foram agrupados na análise geral que se 

segue.  

Em relação à concepção de educação e para quê ensinar, assim como 

ocorreu com a concepção de ensino, caso seja depreendida do conjunto de 

elementos explicitamente ensinados, pode-se dizer que é subjacente a todas as 

propostas de formação analisadas; porém, de acordo com o critério utilizado para 

este trabalho (aparecer de modo explícito nos tópicos de formação ou nas 

discussões efetuadas pelo autor, quando poderia ser considerado indireto), acabou 

                                                 
116 “Cognitivo: cognição refere-se ao ato ou processo de conhecimento, ou seja: (a) conhecimento 
sobre as coisas (incluindo, conhecimento e solução de problemas); e (b) conhecimento de como fazer 
as coisas (habilidades). O conhecimento sobre as coisas pode ser dividido em : (a) comportamento 
de simples escolha (Ex.: tomar suco de laranja quando se apresenta à criança uma escolha entre 
suco de laranja e de tomate); (b) comportamentos conceituais ou abstratos (Ex.: apanhar apenas 
conchas escuras na praia, sem se importar com tamanho ou forma); (c) descrição verbal de eventos 
passados ou cotidianos (Ex.: os detalhes de uma festa de aniversário); (d) descrição sobre como as 
coisas funcionam: relações de causa e efeito (Ex.: que uma bola cai quando colocada no topo de uma 
superfície inclinada). Além destes, entram também em ‘saber sobre coisas’, os comportamentos que 
uma pessoa apresenta para a solução de problemas. Na solução de problemas, um indivíduo se 
engaja em uma sucessão de atividade
capacitá-lo a dar uma resposta

s que têm certa probabilidade de alterar a situação a fim de 
 –solução. Neste sentido, entraria também, o comportamento criativo, 

que nada 
rara sua o

desenvolvimento cognitivo, para nosso trabalho, elas serão subdivididas entre desenvolvimento motor 
e social, como veremos a seguir.” (BASSANI, 1984 anexos p. 37 e 38)  

mais é do que uma solução original a um problema, ou seja, a solução é original quando é 
corrência em um grupo de pessoas ou quando sua ocorrência é rara ao longo da vida de 

uma pessoa, com relação a um mesmo problema ou a vários problemas anteriores. As habilidades, 
ou seja, o saber como fazer as coisas, são definidas pelo autor como sendo a forma como um dado 
comportamento é apresentado pela pessoa. Apesar do autor colocar as ‘habilidades’ como parte do 
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por ser encontrado em poucos casos entre os autores aqui analisados. PARDO 

(1978), MARTINS (1986), MAZZARO (1996) e SCHMIDT (1999) abordam tal 

aspecto 

al de seus alunos e ensinar seus alunos 

a terem h

.  

diretamente; MEJIAS (1972) e GROSSI (1996) indiretamente. 

PARDO (1978) menciona a concepção de educação da abordagem como 

preparo para o mundo existente fora da escola e no futuro, no material do treino 

introdutório, fornecido ao monitor como objetivo formativo do ensino em levar o aluno 

a ser eficiente na aquisição e uso do conhecimento, aplicá-lo em perfeita 

consonância com os aspectos de ‘o quê ensinar’ (autonomia) e utilização do 

conhecimento num tempo futuro.  

MARTINS (1986) preocupa-se em focalizar, na formação dos sujeitos, 

aspectos relativos às metas educacionais (para quê ensinar).  

Um dos principais aspectos do trabalho de MAZZARO (1996) em relação às 

categorias de análise do presente trabalho consiste no aspecto ‘Para quê ensinar’. O 

trabalho de Mazzaro é um exemplo de escolha de formação de professores em 

função da relevância social daquilo que será ensinado. Para Skinner e para a 

abordagem, um dos pontos importantes da Educação e da ação educativa 

denominada ‘formação de professores’ é considerar ‘para quê ensinar’, ou seja, para 

quê se deseja educar/formar. 

MAZZARO (1986) propõe-se a formar professores que transformem as 

condições inadequadas (do ponto de vista da saúde) da escola. Tal proposta 

prepara o professor para identificar situações problemáticas e para propor 

alternativas de solução. Para o autor, parece ser tão importante ensinar o professor 

a diagnosticar o repertório de higiene pesso

ábitos que promovam boas condições de saúde (com ênfase em condições 

nutricionais e visuais) quanto ensiná-los a avaliar o repertório de leitura do aluno, ou 

a ler e escrever. O objetivo do autor em desenvolver uma consciência crítica nas 

participantes (professoras) sobre os problemas da realidade em que trabalhavam - 

levando-as a assumirem a decisão de colaborarem para sua transformação e 

transformando-as em agentes e beneficiárias das mudanças - está em consonância 

com o aspecto ‘para quê ensinar’, ou seja, com o papel do professor e da escola em 

identificar problemas da cultura e dos indivíduos, contribuindo para a sua solução no 

futuro mediato e imediato

Houve abordagem do tema ‘para quê ensinar’ no trabalho de SCHMIDT 

(1999), denominado pela autora como o ‘papel da escola’, no terceiro tópico do 
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vídeo instrucional. A escola é apresentada como agência especializada em planejar 

e conduzir situações que permitam a interação dos indivíduos com relação aos 

aspectos específicos do ambiente, aprendendo coisas importantes para que possam 

conviver em sociedade.  

MEJIAS (1972) não utiliza especificamente termos como sobrevivência da 

cultura e transmissão da mesma, até porque não se detém a comportamentos 

acadêmicos propriamente ditos, mas não seria correto afirmar que não se preocupa 

com o ‘para quê ensinar’, uma vez que discute o quê ensinar (objetivos 

intermediários e terminais envolvidos na seleção do que será instalado ou 

modificado) e questões éticas envolvidas no assunto. As últimas, nas considerações 

finais: 

 

 

fessor 
 

Mas tais questões, envolvidas na escolha dos comportamentos terminais na 

modificação de comportamentos em situação escolar estão, em última 

análise, relacionadas aos objetivos da educação e devem ser encaradas 

pela cultura contemporânea. E questões como estas fogem a este trabalho 

de tese. (MEJIAS, p.174) 

 

Pode-se dizer que GROSSI (1996), a exemplo de Mejias, também abordou 

indiretamente o tópico ‘para quê ensinar’, pelo conjunto de aspectos trabalhados 

possuir relação bastante estreita à concepção analítico-comportamental com este 

aspecto do ensino.  

Novamente, encontra-se uma baixa concentração de trabalhos com 

preocupação expressa em incluir concepção de educação e para quê ensinar 

(função da escola) na formação de professores, embora pareçam se orientar por tal 

premissa.  

 

4.5.4. Ensino: papel do pro

Como as funções do professor serão focadas em tópicos subseqüentes 

(partir do conhecimento do aluno, explicitar objetivos, selecionar conteúdos, propor 

procedimentos, avaliar o aluno e o processo ensino-aprendizagem), enfatizaremos 

no tópico atual o ensino de autonomia do professor no desempenho do seu papel de 
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ensinar, em contraposição a atuar como executor/avaliador do que foi planejado por 

outrem.  

A maioria dos autores (dez deles) focaliza diretamente a responsabilidade e 

a autonomia do professor pelo planejamento de contingências educativas, 

arranjando contingências intencionalmente e executando-as (LAGOA, 1972; 

MEJIAS, 1972; LEITE, 1976;  CONSTANTINO, 1979; BEGA, 1980; FAZOLARI, 

1989; KR

lanejando o que será ensinado -; apresenta-o com exatidão – por 

modelaç

EPSKI, 1993; MAZZARO, 1996; SCHMIDT, 1999; FRISANCO, 2001).  

Defendendo a compatibilidade da proposta de Montessori com a AC/BR, 

LAGOA (1972) destaca o papel do professor montessoriano como sendo o de 

orientar o processo de aprendizagem da criança, num sentido não diretivo, porém, 

também não deixado ao acaso. A autora não efetiva uma formação do professor, 

mas, caso efetivasse, é de se supor que privilegiaria o papel ativo do professor no 

arranjo de contingências de ensino-aprendizagem.  

O professor montessoriano não intervém diretamente, mas fornece modelo 

de comportamento para a criança e observa sua atuação sugerindo tarefas 

adequadas ao seu repertório. Inicialmente, apresenta o material à criança e explica 

sua utilização e, num segundo momento, ensina uma nomenclatura exata (isola o 

objetivo – p

ão; previne o uso incorreto – promovendo aprendizagem sem erros; respeita 

a atividade útil – ritmo próprio do aprendiz; providencia que o trabalho seja concluído 

– e o trabalho, reforçado naturalmente). O professor montessoriano, claramente, 

arranja contingências de ensino-aprendizagem e, paradoxalmente, ensina ‘não 

ensinando’. O que isso quer dizer? Isso significa que o professor não interfere na 

aprendizagem no sentido de não impor atividades e não oferece quaisquer 

conseqüências arbitrárias, sejam positivas ou negativas. Apenas atua muito 

eficazmente nas condições antecedentes, propiciando a emissão de uma resposta 

ou classe de respostas com altíssima probabilidade de gerar reforço por si mesma; 

ou seja, pelas conseqüências autoproduzidas. A própria manipulação do material 

existente reforça o aprendiz pelas suas características autocorretivas (ponto de 

contato com o material).  

O papel do professor, desenvolvendo planejamento e execução de 

contingências educativas dentro dos princípios e com o uso de conceitos básicos da 

abordagem é encontrado em MEJIAS (1972) na terceira etapa de seu trabalho, onde 
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os professores são ensinados a planejar e executar um plano completo de 

‘modificação do comportamento’ (termo utilizado na época). 

LEITE (1976) também tem por objetivo propiciar a formação do professor a 

fim de torná-lo capaz de dispor e manipular contingências em sala de aula (tal e qual 

um analista do comportamento o faria em qualquer outra situação). O professor, 

para ser capaz de planejar e executar um plano de ensino deve ter habilidades de: 

identificar contingências em termos de comportamento, eventos antecedentes e 

conseqüentes, bem como arranjar eventos conseqüentes e antecedentes (ensino de 

análise funcional, em outras palavras).  

O autor não considera o professor apenas como uma variável envolvida em 

modificação de comportamento de alunos em sala de aula e chega a criticar estudos 

feitos com este enfoque: “elaborados e desenvolvidos por psicólogos interessados 

em modificação do comportamento, nos quais o professor é considerado apenas 

como uma variável a ser envolvida e utilizada para essa finalidade” (p. 1). No 

entanto, apesar do objetivo final e dos objetivos intermediários envolvidos no estudo 

de Leite,

com função de elaboração de planejamento de ensino a partir de objetivos e critérios 

pré-estabelecidos. A pesquisadora, entretanto, forneceu condições para que o 

professor, a partir do objetivo, elaborasse o planejamento e aplicasse as atividades 

planejadas. Os programas recreativos propriamente ditos foram organizados pelas 

professoras sob supervisão, com auxílio dos registros de observação anteriores, 

dentre outros materiais.  

O papel do professor, em BEGA (1980) é, de certa forma, autônomo (como 

em alguns dos autores anteriores), embora com supervisão. O objetivo do trabalho 

 o professor ainda atua como agente de modificação do comportamento do 

aluno, de acordo com um plano previamente elaborado pelo pesquisador (ainda que 

com a participação do professor); em outras palavras, o professor aparece como 

executor de plano previamente elaborado de pesquisa, como intermediário entre 

pesquisador e aluno, instruído para executar tarefas específicas. O planejamento é 

realizado pelo experimentador, com participação do professor e a execução dos 

procedimentos de ensino pelo professor. Apesar da inexistência de total autonomia, 

há claramente, o ensino de planejamento.  

Os professores de CONSTANTINO (1979) foram ensinados a planejar 

jogos recreativos. Assim como em outros autores (MEJIAS, 1972; LEITE, 1976), em 

Constantino o papel do professor é o de intermediário entre alunos e pesquisadora, 
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de Bega explicita claramente que as professoras devem aprender a 

programar/planejar ensino individualizado, o que confere um caráter de autonomia 

às profes

ia por nós denominada ‘papel do professor’, constituindo-se no 

seu principal aspecto de formação. A Etapa 7 (última etapa) do seu trabalho 

englobou todas as habilidades desenvolvidas nas etapas anteriores, revelando a 

expectativa da autora na junção das habilidades ensinadas, referentes ao 

planejamento, indo desde a observação do repertório inicial dos alunos até a 

soras. Sob mediação do pesquisador, há o objetivo de levá-las a atuar com 

autogoverno intelectual, já que não apenas executam instruções, mas tomam parte 

na elaboração, em todas as suas fases, do SPI para os alunos. Para tanto, deveriam 

ficar sob controle das alterações no desempenho de seus alunos e formular seus 

objetivos e critérios de desempenho a partir de situações de interação real, 

comunicar o padrão de avaliação de desempenho aos alunos, bem como todos os 

outros itens que formam o PSI. O professor é, portanto, explicitamente ensinado a 

planejar e é responsável pela execução do planejamento (sob supervisão da 

pesquisadora), portanto, o planejamento e a execução de procedimentos de ensino 

sob responsabilidade do professor estão fortemente presentes na proposta de Bega.  

O papel do professor é o principal aspecto abordado por FAZOLARI (1989). 

Segundo a autora, a formação de professores deveria capacitá-los a compreender 

processos de ensino e de aprendizagem e a propor procedimentos de ensino e de 

aprendizagem adequados aos seus alunos. Esta formação também deve se 

diferenciar da formação comumente fornecida (segundo a autora) por não ser 

calcada em domínio de regras a serem aplicadas pelo professor. Uma formação 

baseada em regras, segundo a autora, pode até mesmo impedir a aprendizagem 

que o professor poderia ter quando exposto naturalmente às contingências. A ênfase 

seria, portanto, em habilitar o professor a compreender o comportamento humano e 

a propor procedimentos adequados ao invés de utilizá-los como receituário. A classe 

comportamental definida pela autora como “Propor procedimentos de ensino, 

atividades, estratégias, materiais, sob controle dos objetivos propostos, das 

características e necessidades manifestas pelos alunos durante a alfabetização e o 

conhecimento produzido pela ciência sobre os processos de aprendizagem” (p. 153), 

refere-se ao papel fundamental do professor, revelando a importância atribuída pela 

autora à atuação docente.  

Assim como FAZOLARI (1989), KREPSKI (1993) também atribui especial 

importância à categor
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avaliação

e sem 

orientaçã

alho bem sucedido no que se propõe: 

programa

dução das atividades de ensino 

com os a

das na tarefa de arranjar contingências contemplam amplo espectro 

de funções descritas pela autora, como o estabelecimento de objetivos; o 

, passando pelo estabelecimento de objetivos terminais e intermediários, 

pelos procedimentos, atividades e duração do plano. Foi realizada inicialment

o da pesquisadora e, num segundo momento, com orientação, por tratar-se 

de atividade formativa de professores em estágio supervisionado. Podemos afirmar 

que as estagiárias foram ensinadas a desempenhar autonomamente a função de 

ensinar.  

MAZZARO (1996) relata um trab

 de ensino de aquisição de habilidades previstas, em conjunto com 

programa de intervenção, o qual visa à transformação das condições da escola. O 

trabalho de intervenção com os alunos foi planejado de forma conjunta ou 

complementar entre pesquisador e professoras e, portanto, denota um caráter de 

desenvolvimento de autonomia que o professor deve ter no exercício de suas 

funções, partindo do conhecimento do aluno, do planejamento da intervenção e 

modos de consecução da mesma. Porém, não se pode afirmar que a autonomia 

ensinada por Mazzaro apresenta o mesmo grau de importância que para Fazolari ou 

Krepski, por exemplo. O pesquisador assume um papel mais ‘diretivo’ neste 

trabalho, embora ao professor não tenha sido conferido um papel totalmente 

‘executivo’.  

SCHMIDT (1999) considera o papel do professor um dos principais 

aspectos a serem desenvolvidos na formação do mesmo. O planejamento a ser 

efetuado pelo professor é abordado em dois tópicos do vídeo instrucional por ela 

proposto. Os procedimentos da professora na con

lunos são o oitavo tópico tratado no vídeo didático e dizem respeito tanto à 

responsabilidade do professor no arranjo de contingências educativas como ao 

conhecimento e à utilização de diferentes estratégias de ensino derivados de 

princípios do comportamento. Assim como em LAGOA (1972), a proposta de 

SCHMIDT (1999) também não foi efetivada, porém, pelo conjunto de informações, é 

possível afirmar que caso houvesse sido aplicada, o professor certamente teria sido 

ensinado a se responsabilizar pelo planejamento de contingências educativas e não 

apenas a executar o plano do pesquisador.  

Na revisão de literatura, SCHMIDT (1999) afirma (baseada em Ferster) que 

o papel do professor está relacionado ao arranjo das contingências de reforço. As 

funções envolvi
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planejam

utras 

categoria

ento da seqüência de apresentação de conteúdos, iniciando pelas 

atividades em que o aluno possa se sair melhor e aumentando gradualmente as 

exigências; conhecer o repertório inicial do aluno; analisar as atividades ou tarefas a 

serem ensinadas117; programar e administrar conseqüências. Conforme já 

mencionado, tais funções estão contempladas no presente estudo em o

s, além do ‘papel do professor’ propriamente dito, no que se refere a avaliar 

o repertório inicial do aluno e à tarefa geral de arranjar contingências de ensino. Em 

outro momento do trabalho a autora afirma, novamente baseada em Ferster, além 

de Matos, que o papel do professor relaciona-se à função de arranjar contingências 

em sala de aula, envolvendo a análise da tarefa a ser analisada e ensinada, 

avaliação do repertório de entrada de seus alunos, programar e administrar 

conseqüências eficazes para os desempenhos dos alunos e formular um sistema de 

ensino que integre todos estes elementos118. De todos os pontos relacionados, o 

único que se acrescenta aos anteriormente mencionados é o último, a formulação de 

plano que integre todos os elementos. Este é um aspecto a ser ressaltado.  

Em FRISANCO (2001) existe preocupação da autora em tentar desenvolver 

no professor a responsabilidade pelo planejamento das contingências educativas, 

desenvolvendo sua autonomia no que diz respeito aos passos iniciais da 

programação/planejamento do ensino de arte para pessoas portadoras de 

necessidades especiais. A autonomia é comentada também na introdução do 

trabalho e discussão dos resultados em contraposição ao fazer alienado que 

predominaria no modo constituído de se formar professores, de acordo com a 

autora, de cumprim

portanto, no conh

planejamento com base em análise do com

especificamente, no 

                                     

ento de regras e de curriculum. Ela introduziu os sujeitos, 

ecimento disponível sobre programação de ensino ou 

portamento. Isso ocorreu, mais 

módulo 4, destinado ao ensino da proposição de atividades e 

            
 a que a autora se refere, provavelmente, está relacionada à escolha e 
os contemplados nos tópicos ‘papel do professor’ e ‘como ensinar’, mais 
que diz respeito à transformação de conteúdos em pequenos passos e em 

lho de SCHMIDT demonstram que a professora observada pedia a mesma 
 apesar das diferenças em repertório e 
lpa a professora pelas falhas detectad

117 A ‘análise da tarefa’
organização de conteúd
especificamente, no item 
seqüência. 
118 Os resultados do traba
tarefa a todos os alunos, do número reduzido de alunos. No 
entanto, a autora não cu as, ao contrário, lembra que se os 

rofessores não ensinam, isso ocorre porque provavelmente não lhes foi ensinado (parafraseando 
Keller e Iñesta, 1977, ao falarem de quando as crianças não aprendem).  
 

p
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estratégi

incluídos na classe geral de comportamentos de ensinar (variáveis dependentes), 

que deveriam estar sendo afetados pelo programa de capacitação, embora não 

estivessem, todos e

destacamos os rela

(executar procedimentos de ensino – papel

rtística (planejar o quê ensinar); Escolher técnica (s) para realizar atividade 

(planejar

as de ensino, especificamente relacionadas ao ensino de arte, ao elaborar 

planejamento de aula de Arte.  

A partir do conteúdo proposto, baseado fortemente em objetivos (o quê 

ensinar), FRISANCO (2001) listou e observou uma série de comportamentos 

les, sendo diretamente ensinados119. Dentre tais aspectos, 

cionados à autonomia do professor: Ministrar aula de arte 

 do professor); escolher modalidade 

a

 ensino - papel do professor); Contemplar objetivos da área de arte ao 

desenvolver atividades em aula de arte (o quê ensinar em congruência com a 

execução de procedimentos de ensino); Providenciar materiais para atividade de 

arte (planejamento e execução intencional e sistemática de procedimentos de 

ensino, com autonomia); Adaptar recursos quando necessário (planejamento e 

execução intencional e sistemática de procedimentos de ensino, com autonomia); 

Explicitar objetivos de aprendizagem (papel do professor e ‘o quê ensinar’); 

Comentar trabalhos dos alunos (Papel do professor – arranjo de contingências de 

reforçamento); Promover contingências para o trabalho do aluno (Papel do professor 

– arranjo de contingências de reforçamento); Definir características do produto a ser 

gerado pelo aluno (o quê ensinar); Garantir conclusão da tarefa iniciada (Como 

ensinar – utilização correta e efetiva de reforçadores e arranjo intencional e 

contingências de reforçamento – papel do professor); Encaminhar trabalho do aluno 

quando pronto (Como ensinar – utilização correta e efetiva de reforçadores e arranjo 

intencional e contingências de reforçamento – papel do professor); Expor trabalho do 

aluno (Como ensinar – utilização correta e efetiva de reforçadores e arranjo 

intencional e contingências de reforçamento – papel do professor); Dar acesso aos 

alunos-autores aos trabalhos armazenados (Como ensinar – utilização correta e 

efetiva de reforçadores e arranjo intencional e contingências de reforçamento – 

papel do professor).  

                                                 
119 Talvez por esta razão, o seu ensino não estivesse sendo tão bem sucedido, ou seja, havia uma 
‘aposta’ na generalização do ensino de ‘a’ para a execução de ‘b’, ‘c’, ‘d’...., de modo semelhante a 
BASSANI.   
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Os autores que ensinam o papel do professor de modo indireto são 

BITTENCOURT (1973), PARDO (1978), BASSANI (1996) e RIBEIRO (1997).  

Em suas conclusões finais, BITTENCOURT (1973) defende que o professor 

deve ser formado como agente da modificação do comportamento em situação 

escolar, 

ropriamente dito e de estar sendo preparado para atuar sob a 

supervisã

ção-aluno’ e programador (monitor como 

mediado

como real programador e executor da modificação, em contraposição a 

habilitar o professor a seguir instruções do psicólogo ou do pesquisador. Essa é uma 

posição um tanto inovadora para a época.  

PARDO (1978) também aborda indiretamente o tema. Ela não trabalha com 

professores e sim com monitores (utilização de monitores como característica da 

metodologia adotada – PSI), porém, a função do monitor, no caso, se assemelharia 

bastante à de um professor (em comparação a trabalhos realizados com professores 

no mesmo período histórico), exceto pelo fato de não ser ele o planejador ou o 

programador p

o do programador, que é quem estabelece as eventuais 

modificações/alterações no programa. Outros trabalhos analisados, com sujeitos 

professores, também atribuíam ao professor o papel de intermediário entre o 

pesquisador e o aluno e/ou entre o psicólogo e a criança (LAGOA, 1972; MEJIAS, 

1972;  LEITE, 1976; CONSTANTINO, 1979 etc.), poder-se-ia afirmar que não existe 

tanta diferença entre as atribuições concernentes ao papel do professor e do 

monitor, exceto no caso de que alguns trabalhos tentam iniciar o professor em 

planejamento ou apresentam como objetivo o ensino de planejamento, ainda que em 

conjunto com o pesquisador e/ou sob supervisão.  

O papel do monitor no trabalho de PARDO (1978) é, portanto, o de 

intermediário entre programa e aluno (agindo como fonte de estimulação social e 

acadêmica, favorecendo o contato entre as contingências programadas pelo 

planejador e o aluno) e entre ‘programa

r fornecendo subsídios ao programador, ou elementos para a avaliação e 

possível reformulação do programa de contingências). O monitor deveria solicitar o 

auxílio do professor ou do programador em situação não prevista na programação 

ou em situações de dificuldade de aplicação do mesmo. Na etapa introdutória 

fornecida ao aluno, a função do professor é explicitada como sendo a de acelerador 

do processo de aprendizagem, colocando o aluno em contato direto com o 

conhecimento. 
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O programa de ensino de PARDO (1978), em sua segunda versão foi 

reformulado e proposto a partir de dados empíricos proporcionados pelo monitor. As 

condições de execução que pareciam se desvincular ou não estarem previstas na 

programação foram revistas e refomuladas, como a ênfase no desenvolvimento de 

comportamentos de auto-observação e de observação na segunda aplicação.  

BASSANI (1984), aborda indiretamente o tema ‘papel do professor’ ao 

alho realizado com o serviço de orientação 

sicológica e o serviço de orientação pedagógica e as diferenças de concepção 

entre as

 reflete um objetivo implícito ou indireto do trabalho em proporcionar 

autonom

 

enfatizar a dicotomia entre o trab

p

 professoras e a orientação psicológica e entre ambos os serviços de 

orientação, quanto à concepção de planejamento. Como a própria autora aponta, a 

concepção de planejamento das professoras e/ou da coordenação pedagógica 

parecia muito diferenciada da concepção da pesquisadora. Além de apontar essa 

diferença de concepções, a autora efetua duras críticas à concepção de outrem e à 

formação propiciada nos cursos de magistério e pedagogia. No entanto, persistia a 

expectativa de generalização da autora dos elementos do ensino em observação e 

registro para o planejamento semanal e anual das atividades pedagógicas. Essa 

expectativa

ia ao professor no planejamento de contingências educativas, e uma visão 

geral e articulada do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, reflete 

preocupação de autonomia quanto ao papel do professor.  

 

 
Pelo que os dados indicam a respeito das dificuldades relatadas quando da 

construção das novas fichas e das dificuldades apresentadas nos passos 

iniciais do treinamento, as professoras concebiam planejamento como mera 

listagem de conteúdos e atividades a serem desenvolvidos com as crianças. 

Esta concepção de ‘planejamento para o papel’ era veiculada pela própria 

coordenadora pedagógica; exatamente por uma formação que não coloca o 

planejamento como um processo de aquisição de comportamentos pelos 

alunos, mas como uma relação de conteúdos, como um roteiro a ser 

seguido. Talvez este deslocamento de enfoque sobre a função do 

planejamento seja uma das contribuições mais relevantes do Sistema de 

Instrução Programada e, ao que parece, bem pouco explorado nos cursos 

de Magistério e de Pedagogia. (p. 243) 



 179

Embora o planejamento e execução de procedimentos variados,  

envolvidos no ensino, pelo professor não seja o foco principal do trabalho e não 

sejam diretamente ensinados, há preocupação em que isso ocorra (e não ocorre), 

com incorporação de elementos do ensino em observação, conforme já mencionado.  

 

 
Os resultados indicam que houve pouco emprego de elementos do 

ntes ao planejamento e 

execução

ndente e 

a reestru

abordagem sob forma de técnicas de ensino a serem aplicados, comparando a sua 

treinamento em observação nas condições de avaliação, referentes à 

transmissão de informações sobre os alunos; e que o emprego foi nulo 

quanto às condições de planejamento do curso (semanal ou anual). (p. 23) 

 

BIZZOTTO (1986), GROSSI (1996) e MARTINS (1986) não possuem como 

objetivo ensinar autonomia aos professores. O que nos leva a efetuar tal afirmação? 

Em BIZZOTTO (1986), embora a execução da intervenção tenha sido conjunta 

(pesquisadora e professoras), o planejamento não o foi, estando sob inteira 

responsabilidade da pesquisadora. Trata-se de condição de ensino não 

favorecedora do desenvolvimento das habilidades concerne

 de plano de ensino. GROSSI (1996) não tratou de planejamento e 

autonomia nas funções exercidas pelo professor, talvez, porque não tenha se 

tratado do ensino de professoras mas de pessoas (atendentes) que faziam as vezes 

de agentes educativos, sendo as únicas pessoas com contato direto e próximo com 

a criança-alvo da intervenção no ambiente institucional em que residia. Vale 

ressaltar que a criança não freqüentava escola alguma, mesmo especial, em função 

da severidade de seu comprometimento cerebral. O fato de não serem professoras 

não ‘desmerece’ o trabalho de ensino desenvolvido pelas atendentes, muito pelo 

contrário. Elas tiveram um excelente desempenho no programa de ensino e a autora 

chega a sugerir como continuidade do estudo, entre outras sugestões, que as 

atendentes sejam ensinadas e elaborar roteiros de ensino de forma indepe

turar rotinas também, de acordo com as suas necessidades e com as 

necessidades da criança, o que pode ser considerado como concernente ao 

desenvolvimento da autonomia do professor ao  desenvolver suas funções.  

MARTINS (1986) ensinou os alunos de magistério a refletirem sobre 

problemas educacionais brasileiros e apresentou alguns conceitos básicos da 
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utilização sob forma de pré e pós-teste. Não consideramos possível afirmar que seja 

condição de ensino geradora da complexa e articulada cadeia comportamental 

geradora das classes de comportamento categorizadas como referentes ao papel ou 

às funções do professor.  

O papel do professor é item originalmente repleto de sub-elementos que 

compõem a diversidade e seqüência de funções a serem desempenhadas pelo 

professor, desde a identificação do repertório inicial do aluno, até a avaliação 

(entendida como processual e não apenas final). Também, e principalmente, diz 

respeito 

executando-as, avaliando-

as e mo

lasses de comportamento envolvida no desenvolvimento das 

funções 

e dos autores aborda diretamente o papel do professor no 

planejam

os tópicos apresentam semelhanças com demais tópicos de ensino. A 

concepçã

ao fato de ser o professor o responsável por programar ou planejar, 

autonomamente, o ensino (planejar, executar, avaliar e replanejar contingências de 

ensino). Outra possibilidade seria encontrarmos trabalhos onde o professor fosse 

formado para atuar apenas como executor e/ou avaliador do que foi planejado pelo 

pesquisador.  

Todos os autores comungam da abordagem AC/BR, então, para eles a 

função do professor é planejar contingências de ensino, 

dificando-as (replanejando-as). Alguns autores são mais ou menos bem 

sucedidos em suas propostas (embora não tenhamos analisado esse aspecto com 

profundidade neste trabalho), outros privilegiam o ensino de um ou outro elemento 

da longa cadeia de c

do professor. Na seqüência, estaremos apresentando o restante da 

proposta de formação relacionada à formação do professor, em aspectos como: - a 

propor o quê ensinar (estabelecer objetivos), - sobre o papel da educação (para quê 

ensinar), - a considerar para quem ensinar (conhecer o aluno, avaliar seu repertório 

prévio, saber o que é reforçador...), a propor como ensinar (escolher as formas de 

atuar, as estratégias de ensino com os procedimentos de modelagem, instrução 

etc.), a avaliar o quanto foi ensinado etc.  

A maior part

ento e execução de contingências educativas. Indiretamente 04 trabalhos 

abordam, num total de 14 autores abordando o tópico direta ou indiretamente em 

seu programa de formação. Isso mostra a importância do papel do professor para a 

AC/BR e para os autores dos trabalhos ora analisados. Conforme já mencionado, 

alguns d

o de ensino-aprendizagem, por exemplo, não foi tópico de destaque como 

item integrante dos programas de ensino analisados, porém, os autores parecem 
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levar o professor a agir de acordo com princípios e pressupostos da abordagem, 

mesmo quando não abordam diretamente alguns itens. Esse é o caso da 

responsabilidade do professor no arranjo intencional de contingências, tópico 

bastante próximo da concepção de ensino-aprendizagem da abordagem, mais 

especificamente da definição de ensino.  

 

4.5.5. Ensino: para quem ensinar 
 

Uma das funções do professor é conhecer quem é o aluno, levando em 

conta estas informações no planejamento das contingências de ensino. Para tanto, é 

fundamental identificar quem é o aluno, aspecto que fez parte das propostas de 

PARDO (1978), BEGA (1980), MARTINS (1986), FAZOLARI (1989), KREPSKI 

(1993), MAZZARO (1996), RIBEIRO (1997), SCHMIDT (1999), que formaram 

diretamente os professores em relação a esta atividade. Também nos trabalhos de 

CONSTANTINO (1979), BASSANI (1984), GROSSI (1996) e FRISANCO (2001), faz-

se referência indireta à importância de o professor considerar o aluno com o qual vai 

trabalhar.  

PARDO (1978) objetiva ensinar o monitor a identificar ausência de pré-

requisitos do aluno (utilizando este termo) para a atividade de ensino a ser 

executada, quando deveria fornecer material adicional visando suprir os pré-

requisitos faltantes.  

As professoras ensinadas por BEGA (1980) também iniciam seu 

planejamento de ensino partindo das condições físicas e motoras dos alunos, isto é, 

consideraram ‘para quem ensinariam’. O repertório inicial do aluno, que deve ser 

considerado quando se planeja ‘para quem ensinar’, é um dos passos explícitos do 

ensino oferecido às professoras. A identificação de diferenças em repertórios e o 

conseqüente respeito ao ritmo do aluno são aspectos bastante enfatizados, tanto na 

observação inicial feita nas classes quanto pela proposta de ensino adotada, o SPI. 

Quanto 

balho, não 

ca claro se foi focalizado no ensino das professoras.  

Em MARTINS (1986) pode-se dizer que há, também, uma preocupação em 

levar o futuro professor a refletir ‘para quem ensina’, ao abordar conteúdos relativos 

à consideração de condições sócio-culturais dos alunos, que seriam 

aspectos que forneceriam maiores informações sobre os mesmos, embora tenha 

sido aspecto levado em conta pela pesquisadora na introdução de seu tra

fi
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à realidade educacional do país e às características particulares dos alunos de 

scolas públicas no país. Essas características seriam, porém, concernentes aos 

alunos 

(inicial ou de entrada) do aluno, como aspecto que deve compor a 

formação

do professor na identificação de repertórios e 

habilidad

repertório

e

de escola pública em geral e não dizem respeito ao repertório 

comportamental individual ou concernente aos alunos concretos com que as 

estagiárias efetivamente trabalhavam ou iriam trabalhar. Reflete as preocupações120 

da autora com problemas sociais que atingiam e ainda atingem o ensino e a 

aprendizagem de alunos, especialmente os provenientes de escolas públicas.  

No trabalho de FAZOLARI (1989) considera-se o ensino da investigação do 

repertório básico 

 do professor para o planejamento, em outras palavras, para planejar 

adequadamente as contingências de ensino, o professor deve levar em conta ‘para 

quem ensina’. Referindo-se à ação 

es iniciais, ela enfatiza a criação de condições para que a criança se 

comporte, expresse comportamentos encobertos e evidencie o que conhece sobre 

estímulos gráficos e sonoros na tarefa de investigar repertórios básicos e de propor 

planejamento adequado aos alunos que intenta alfabetizar.  

Dentre as habilidades básicas do professor, relacionadas por KREPSKI 

(1993), está a avaliação do ‘repertório inicial’ (observação e caracterização) da 

criança, condição necessária para a ocorrência  da modelagem, já que esta parte do 

 pré-existente e se dirige a um ‘objetivo’ previamente especificado em 

termos comportamentais, dentro de um continuum coerente e articulado de trabalho. 

A etapa 4 do programa desenvolvido por KREPSKI (1993) foi constituída do ensino 

da habilidade de avaliar os pré-requisitos necessários à alfabetização 

(psiconeurológicos, cognitivos e de linguagem e suas sub-categorias). A Etapa 7, 

conforme já mencionado, englobou todas as atividades anteriores, iniciando pela 

observação do repertório inicial (caracterização de para quem ensinar - pilar sob o 

qual se constrói ou se deveria construir qualquer planejamento de ensino).  

‘Para quem ensinar’ é um dos principais aspectos desenvolvidos por 

MAZZARO (1996). Ele ensina os professores a conhecerem o seu aluno, 

identificando quem ele é, considerando, assim, ‘para quem se ensina’. O autor não 

restringe o conhecimento do professor sobre o seu aluno ao repertório acadêmico; 

também as condições fisiológicas devem ser consideradas porque são importantes e 

                                                 
120 Preocupações com problemas sociais que atingem os alunos também são encontradas fortemente 
em BEGA (1980), MARTINS (1986), FAZOLARI (1989) e MAZZARO (1996).  
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podem, especialmente nas condições sanitárias absolutamente inadequadas da 

escola onde se desenvolve o trabalho,  e das condições de saúde daqueles alunos 

em partic

atinge os alunos, bem como, esta contingência educativa 

particula

omo: “o papel da avaliação do aluno na 

determin

to é, ele deve 

consider

evou os professores a considerarem para quem 

ensinar a

ular, impedir a aquisição de repertório acadêmico.  

RIBEIRO (1997) inclui no ensino dos professores questões como fracasso 

escolar e dificuldade de aprendizagem, levando o professor a  conhecer mais sobre 

esse aspecto que 

r, e a partir do conhecimento/repertório/habilidades do aluno e suas 

possibilidades, com o objetivo de superação das dificuldades de leitura detectadas.  

Um dos tópicos (o sexto) abordados no vídeo didático para professores de 

ensino especial, criado por SCHMIDT (1999), é a necessidade de avaliação do 

repertório inicial do aluno, como etapa inicial do planejamento, da qual dependem a 

determinação dos objetivos e o planejamento dos procedimentos e atividades de 

ensino.  A autora descreve o tópico c

ação de metas de ensino para ele, e, posteriormente, no planejamento de 

atividades de ensino que contemplem tais metas” (p. 9).  

SCHMIDT (1999) também considera o conhecimento do aluno como pré-

condição para selecionar conteúdos acadêmicos, avaliar o desempenho do aluno 

como condição para re-planejamentos (incluindo auto-avaliação do professor e seus 

métodos de ensino).  

Conforme já destacado, conhecer o aluno é papel do professor, ou seja, ele 

deve partir do conhecimento do aluno e de suas possibilidades, is

ar, para quem vai ensinar (identificação de repertórios, pré-requisitos, 

diferenças individuais, suscetibilidade a diferentes tipos de reforço etc.) ao explicitar 

objetivos educacionais (intermediários ou terminais) em termos comportamentais 

claros, selecionar conteúdos acadêmicos, avaliar o desempenho do aluno como 

condição para re-planejamentos (incluindo auto-avaliação do professor e seus 

métodos de ensino).  

CONSTANTINO (1979) l

o ensiná-los a observar e registrar o comportamento lúdico das crianças na 

primeira etapa do treinamento proposto, mas não enfatizou ou não deixou claro em 

seu relato a função dos registros de observação como identificação de repertório do 

aluno.   

Poderia-se dizer que BASSANI (1984), em seu programa de ensino, leva o 

professor a considerar ‘para quem ensina’ no sentido de levá-lo a observar e 



 184

registrar os comportamentos individuais de seus alunos, para conhecer seus 

repertórios. Porém, a demanda das professoras era avaliação processual e final dos 

repertórios e não a identificação inicial de repertórios para construção de 

planejamento. Observação e registro são os aspectos centrais do curso, uma vez 

que as p

urso oferecido. 

GROSSI (1996) aborda ‘para quem ensinar’ pela escolha do currículo, 

baseado em análise do comportamento. Trata-se do currículo funcional proposto por 

LeBlanc;  Mayo e LeB

aplicado individualiza icas e visam 

promover o desenv

adaptativas. O curríc s com outras proposições da 

abordagem121.  

Já FRISANC

sua relação  com a

trabalho. Frisanco apresentou aos professo

macro existentes que

não se dedicou ao ensino do ‘diagnóstico’ de repertórios de alunos concretos. Uma 

onclusão importante da autora, nas considerações finais de seu trabalho, é que o 

professo

rofessoras deveriam efetuar tal tarefa com o aluno alvo escolhido. Tais 

habilidades são fundamentais para a identificação de repertórios de entrada, muito 

embora o foco da formação não tenha sido esse. A própria pesquisadora, por sua 

vez, também procurou conhecer a quem ensinaria, pois efetuou avaliação de 

repertórios iniciais das professoras, com relação aos comportamentos expressos nos 

objetivos intermediários, no pré-teste de cada passo do c

lanc que embasa a proposta da autora. O currículo funcional é 

damente ao aluno, de acordo com suas característ

olvimento da criança em diferentes áreas de condutas 

ulo também apresenta semelhança

O (2001), a exemplo do ocorrido com a concepção de ensino e 

 aprendizagem, apresenta posição nas conclusões de seu 

res as condições de ensino de Arte 

 justificam a pesquisa e sua relevância no sistema escolar. Mas 

c

r deve ter conhecimento sobre o repertório inicial dos alunos e suas 

necessidades de aprendizagem antes de definir seus objetivos (estabelecimento de 

objetivos foram o foco principal do trabalho), a exemplo da ‘crença’ no ensino e na 

capacidade do aprendiz, por parte do professor, como uma condição básica 

(concepções de ensino e de aprendizagem do professor).  

Pode-se dizer que há uma predominância de autores que ensina os 

professores a considerar para quem irão ensinar ou para quem ensinam, direta ou 

indiretamente, o que está em consonância com os princípios da AC/BR.  

 

                                                 
121 Como ‘o que ensinar’; ‘como ensinar’: ‘minimiz
‘utilização correta e efetiva de reforçadores’. 

ação ou eliminação de contingências aversivas’ e 
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4.5.6. Ensino: o quê ensinar 
 

O professor deve saber estabelecer objetivos de ensino terminais e 

intermediários? Certamente que sim. Quais autores dedicaram-se a ensinar seus 

sujeitos a estabelecer objetivos? Nove dos dezessete autores enfatizaram o ensino 

dessa habilidade em seu programa de ensino para o professor (LAGOA, 1972; 

BEGA, 1972; BASSANI, 1984; FAZOLARI, 1989; KREPSKI, 1993; RIBEIRO, 1997 e 

FRISANCO, 2001) e três o fizeram indiretamente (MEJIAS, 1972;  PARDO, 1978 e 

GROSSI, 1996). 

Para LAGOA (1972) ‘o quê ensinar’ constitui-se em um dos principais 

aspectos enfatizados na proposta montessoriana de ensino e que o professor deve, 

conseqüentemente, saber elaborar.  

O cuidadoso planejamento do ambiente e dos materiais utilizados diz da 

importância dos objetivos educacionais para Montessori - para a consecução dos 

quais, po

ta (o material é limitado para cada 

atividade

de-se dizer que há arranjo cuidadoso de contingências. O método prevê a 

definição clara das atividades que se quer ver realizadas pelas crianças e há arranjo 

cuidadoso de contingências para cada respos

, como forma de controlar a atenção do aluno e ordenado de modo a 

favorecer a emissão da resposta adequada).  

Há, na obra de Montessori, forte preocupação com o desenvolvimento de 

comportamentos precorrentes122 para comportamentos subseqüentes, 

especialmente comportamento de observação, treino de atenção, desenvolvimento 

de discriminações, educação de movimentos, os quais potencializam ou tornam 

possíveis aprendizagens ulteriores. Também são considerados precorrentes, o 

autogoverno, a autoconfiança, a cooperação, persistência/motivação no trabalho. A 

autora também utiliza o termo ‘pré-requisito’ ao longo de sua obra, de um modo 

                                                 
122 Ao mencionar a importância do treino sensório-motor  no método montessoriano, a autora define 
comportamentos precorrentes baseando-se em Skinner: “Porque exigir o máximo desse treino? Por  
sua condição de controlador de ‘comportamentos precorrentes’ (usando a expressão Skinneriana, 
1967, 1968) que operam principalmente no sentido de tornar comportamentos subseqüentes mais 
efetivos. Explica-se: é o treino sensório-motor que preparará o aprendiz a agir seletivamente a todas 
as demais feições que o ambiente venha a apresentar. Sendo seu processo central a discriminação, o 
aprendiz é conduzido a entender a um determinado aspecto sensório-motor (discriminar superfícies, 
formas, tamanhos, posições, pesos, sons, cores, etc...) estará – graças à sua história passada de 
aprendizagem – pronto a responder melhor a outras posteriores situações diversificadas (repertórios 
cognitivos) que reclamam discriminações impossíveis ou difíceis de serem adquiridas, se certas 
respostas – principalmente a de atenção – não estão presentes.” (LAGOA, 1972; p. 83 - 84). 
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aparentemente indistinto do termo ‘precorrente’, embora o segundo termo apareça 

com maior freqüência.  

A preparação indireta proporcionada pelas atividades de vida prática e 

pelos materiais sensoriais reduz sobremaneira o tempo despendido na alfabetização 

(com os materiais de aquisição da cultura), que acaba se realizando em apenas 

algumas semanas. 

O quê ensinar ou formulação de objetivos é parte do programa de formação 

de BEGA (1980). Há forte ênfase na formulação de objetivos comportamentais que 

possam ser observados, descritos e registrados, como condição para observação do 

processo de ensino-aprendizagem e avaliação. O professor foi ensinado a elencar 

os objetivos que julgava relevantes, fossem os terminais, fossem os intermediários. 

Os objetivos elencados referiam-se a comportamentos que evidenciavam aquisição 

de conteúdo e habilidades acadêmicas.  

ção, observação e manutenção de registros). A autora 

efetua c

ento do mesmo. 

Mas, ava

r) como um dos pontos de partida para a escolha de técnicas didáticas 

ara transmissão de conteúdos e são importantes para o relacionamento professor-

luno. De fato, se não sabemos para onde vamos (quais objetivos), nenhum vento 

nos é favorável, ou 

dificulta-se ou impe

Para BASSANI (1984) a questão dos objetivos ou de o quê ensinar 

constitui-se em um dos quatro principais aspectos do programa de ensino proposto 

(ao lado de pesquisa, avalia

ríticas em relação à formação dada ao professor sobre o planejamento, 

críticas essas que estão articuladas e relacionadas com a formulação de objetivos e 

com a avaliação. “Com relação à formação do professor, os resultados indicam que, 

possivelmente, a elaboração do planejamento de um curso seja sinônimo de 

planejamento de conteúdos ou materiais dados aos alunos”. (p. 249). 

O foco do procedimento de BASSANI (1984) era tornar o professor capaz 

de observar o aluno para poder avaliar posteriormente o comportam

liar o que? Em relação a quais objetivos de ensino? ‘O quê ensinar’, no 

sentido de ensinar o professor a explicitar objetivos, é considerado por Bassani 

como um dos principais pontos tratados no programa, uma vez que sem os mesmos 

não se pode estabelecer critérios de desempenho e nem definir os comportamentos 

a serem observados e avaliados.  

A autora menciona os objetivos do curso (no caso, os cursos de jardim e 

pré-escola

p

a

seja, se não se atrela a observação aos objetivos do curso, 

de-se a delimitação de critérios de desempenho aceitáveis, 
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claramente especifica

o comportamento obs

dividualmente funcional. (p. 151);  

Identificar comportamentos finais e intermediários dos alunos que devem 

ser instalados, mantidos, eliminados e alterados para que aprendam a ler e 

 

Conforme j

‘repertório inicial’ (ob

objetivos finais ou intermediários

dos e, não se consegue coletar dados para comparação entre 

ervado e o comportamento esperado. Resumindo, os objetivos 

anejamento e atrelam-se, necessariamente, à observação, são ponto de partida do pl

escolha de procedimentos e avaliação.  

‘O quê ensinar’, ou explicitação de objetivos, parece assumir especial 

importância no trabalho de FAZOLARI (1989), uma vez que, na síntese de seu 

trabalho, ao retomar as classes de comportamento que o professor apresenta como 

relevantes para sua atuação, os três primeiros tópicos sintetizados estão 

relacionados a objetivos ou comportamentos alvo, quer sejam intermediários, quer 

sejam terminais. Retomando as três primeiras classes:  

 

 
Caracterizar os comportamentos alvo de um processo de alfabetização, 

socialmente relevante e in

escrever de maneira funcional. (p. 152);  

Propor objetivos comportamentais, indicativos de classes de 

comportamentos que devem ser instaladas (mantidas, eliminadas...), 

classes de estímulos antecedentes diante das quais as ações da criança 

podem ocorrer, e classes de estímulos conseqüentes (produtos e suas 

características das classes de comportamentos, considerando as 

características peculiares da população-alvo e seu repertório básico inicial. 

(p. 152).  

á mencionado, KREPSKI (1993) relaciona a avaliação do 

servação e caracterização) da criança ao estabelecimento de 

, ou seja, a seleção do comportamento a ser 

ensinado deve partir da avaliação do repertório pré-existente e dirigir-se a um 

‘objetivo’

suas possibilidades, no 

caso, alunos com história de fracasso escolar e dificuldade de aprendizagem, está 

lacionado à explicitação do objetivo educacional, em última análise, superar as 

dificuldades de aprendizagem de leitura.  

 previamente especificado em termos comportamentais.  

RIBEIRO (1997), a exemplo de BASSANI (1984), FAZOLARI (1989) e 

KREPSKI (1993), também relaciona observação de repertório inicial a 

estabelecimento de objetivos. O conhecimento do aluno e de 

re
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Há um tópi

SCHMIDT (1999): “o

ensino para ela, e, posteriormente, no 

contemplem tais met

FAZOLARI (1989), K

(para quem ensinar

individuais, suscetib

itar objetivos educac  

co destinado a objetivos de ensino no vídeo instrucional de 

 papel da avaliação do aluno na determinação de metas de 

planejamento de atividades de ensino que 

as.” (p. 95). Mais uma vez, assim como em BASSANI (1984), 

REPSKI (1993) e RIBEIRO (1997), o conhecimento do aluno 

 ou identificação de repertórios, pré-requisitos, diferenças 

ilidade a diferentes tipos de reforço etc.) é condição para 

ionais (intermediários ou terminais) em termosexplic

comportamentais claros.  

O quê ensinar constitui-se em aprendizagem central, o principal aspecto 

tratado por FRISANCO (2001). A explicitação de objetivos educacionais 

(intermediários e terminais) é conteúdo de destaque para FRISANCO, expresso na 

totalidade dos quatro módulos de ensino de ensino desenvolvidos. Todos ocuparam-

se de objetivos de ensino, embora em aspectos diferenciados.  

No módulo 1, entre outras atividades, propôs a identificação pelos sujeitos 

de um objetivo específico de ensino de Arte entre objetivos de diferentes áreas, 

fornecidos por escrito (o quê ensinar em arte).  

No módulo 2 ocupou-se de propor objetivos comportamentais para o ensino 

de arte de forma compatível com as diretrizes oficiais (PCNs123) e solicitou aos 

sujeitos que propusessem possíveis objet

Aprofundou-se em objetiv

ivos terminais para ensino de arte. 

orrespondentes a “produzir Arte”, confome 

objetivos intermediários, apresentando 

aos sujeitos o conceito de análise de

os de arte, descrevendo os constantes dos PCNs, 

denominados “apreciar Arte” e “refletir sobre Arte”, e solicitou aos sujeitos-

professores que descrevessem as ‘partes funcionais’ (ação, condições antecedentes 

e conseqüentes) dos objetivos de ensino c

indicado pelos PCNS.   

No módulo 3 introduziu a análise de 

 objetivos terminais e de objetivos 

intermediários, baseada em Botomé (s/d) e apresentando os procedimentos para 

análise de objetivos terminais. Solicitou aos sujeitos, como tarefa, que analisassem 

um objetivo terminal. Apresentou um dos objetivos terminais propostos 

anteriormente (examinar o produto artístico) e o produto de sua análise. Solicitou, 

                                                 
123 PCNs referem-se a parâmetros curriculares nacionais.  
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em seguida, que os sujeitos analisassem o objetivo terminal “Expressar idéias, 

emoções e sentimentos ao produzir Arte”.  

No módulo 4 a pesquisadora apresentou os objetivos de ensino de Arte 

(examinar o produto artístico e expressar idéias, sentimentos e emoções ao produzir 

Arte - produto das atividades do Módulo 3) e efetuou algumas solicitações. 

Primeiramente solicitou que os sujeitos propusessem atividades de ensino 

adequadas aos objetivos propostos; em seguida, solicitou que os sujeitos 

indicasse

e arte e sua análise em termos 

de objeti

omo os intermediários (pais e professores) 

poderão 

m procedimentos adequados ao desenvolvimento das atividades de Arte 

propostas e, na seqüência, solicitou que testassem a atividade proposta, caso não 

fosse conhecida pelo sujeito. Resumindo, o 4º módulo compôs-se de proposição de 

atividades e estratégias de ensino em função dos objetivos propostos, 

características dos aprendizes e contexto em que se desenvolve o programa de 

ensino. 

Resumindo, os principais aspectos trabalhados em Frisanco foram a 

formulação/seleção dos objetivos gerais do ensino d

vos intermediários. 

Três autores abordaram ‘o quê ensinar’ indiretamente, quais sejam: 

MEJIAS (1972) PARDO (1978) e GROSSI (1996).  A primeira autora não se dedica 

especificamente à questão do quê ensinar ao propor objetivos, mas, ao discutir 

questões éticas advindas do controle do comportamento humano faz referência a 

algumas questões muito interessantes relacionadas à seleção de comportamentos a 

serem instalados ou extintos e problemas do controle aversivo (ligados à ética 

experimental e valores envolvidos no controle do comportamento). 

MEJIAS (1972) reflete sobre a responsabilidade e relevância de socializar a 

criança, o consentimento dos pais e das próprias crianças (no caso de serem mais 

velhas) e o acordo sobre a seleção de comportamentos a serem modificados, 

ressaltando que tanto os sujeitos c

retirar o seu consentimento quando assim o desejarem. Sobre ética e 

controle na definição do quê ensinar ou objetivos de ensino, apoiando-se em Tharp 

e Wetzel: 

 

 
... O problema ético que se coloca não diz respeito, portanto, a controlar ou 

não controlar: refere-se ao modo e aos objetivos do controle. O problema, 
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em última análise, dizem eles, envolve três questões: a quem ajudar, como 

ajudar e para que ajudar (supondo que as profissões que se dedicam a 

 
ajudar o homem pressupõem controle).  (MEJIAS, 1972, p. 172) 

as questões? Ou para fazê-la permanecer sentada quieta, durante aulas 

 escolha e consecução dos objetivos 

à questã

Segundo MEJIAS (1972) a determinação do comportamento que será 

instalado ou modificado é governada por muitos fatores. No caso da escola, existe 

relevância de instalação e manutenção de determinados comportamentos e extinção 

de outros, através de critérios que devem ser acordados por pais, professores, 

direção da escola e profissional especializado. Alguns são mais evidentemente 

acordados, como a extinção de comportamento destrutivo e outros menos, como a 

proibição de discutir certas questões ou manter a disciplina em aulas que sejam 

entediantes, novamente atrelando objetivos educacionais a questões éticas; porém, 

não fica claro se foram abordados no conteúdo ensinado aos professores e, caso 

tenham sido, de que forma:  

 

 
... Nenhum modificador terá dúvida no sentido de ajudar os pais e os 

professores a alterar o comportamento destrutivo. Mas será que deverá 

ajudá-los a estabelecer um sistema de reforçamento para fazê-la estudar 

latim, impedi-la de aderir à moda de seus contemporâneos ou de discutir 

cert

desinteressantes? Se um modificador observa que um professor emprega 

um sistema de controle prejudicial, deve levar o problema ao diretor. No 

entanto, o modificador poderá também discordar do sistema de controle do 

diretor. E é muitas vezes difícil, se não impossível, alterar o sistema de 

controle de uma organização complexa como a escola. Se o modificador, a 

fim de se manter coerente com seu próprio sistema de valores, se recusa a 

cooperar com a instituição, deve tornar claro o motivo de sua decisão. (p. 

173-174) 

 

PARDO (1978) problematiza a questão dos objetivos de ensino (o quê 

ensinar) aliando-os a questões éticas (de modo semelhante a MEJIAS, que o faz 

indiretamente). Também alia a natureza ética da

o ideológica, embora não se estenda nas mesmas.  
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Finalizou-se esta parte do seminário colocando-se que a escolha dos 

objetivos para um curso poderia parecer muito simples e sem maiores 

e e discutisse o que 

s relacionados à forma de proceder da 

4.5.7. Ensino: quanto está sendo ensinado 

deles.  

Entre as funções do monitor propostas por PARDO (1978), nos objetivos 

gerais e intermediários da aplicação do primeiro programa, encontra-se a avaliação 

implicações. Porém, toda escolha de objetivos tem uma série de 

implicações para o funcionamento de um curso, e está baseada em 

pressupostos de natureza ética e ideológica. Como se pretendia que o 

monitor conduzisse os alunos à consecução desses objetivos, ou pelo 

menos ajudasse a isso, era necessário que ele soubess

significavam esses objetivos para o funcionamento do curso e 

principalmente para sua atuação dentro dele. (p. 58) 

 

A autora considera importante que o monitor conheça os objetivos do CPI 

para o aluno; no entanto, ele não é ensinado a formular objetivos. Esta tarefa 

permanece sob o encargo do programador/instrutor. Os monitores apenas tomam 

conhecimento dos objetivos (e de como os programadores direcionavam o processo 

de planejamento para atingi-los) mas não os formulam, assim como não efetuam 

planejamento de ensino. 

Em GROSSI (1996) a referência indireta a objetivos de ensino é novamente 

efetuada pela escolha do currículo funcional proposto por LeBlanc e Mayo e 

LeBlanc, baseado em análise do comportamento. O currículo funcional contempla a 

questão dos objetivos, entre outros aspecto

análise do comportamento em educação, assim como o PSI ou CPI também o 

fazem.  

 Novamente, a maior parte dos autores considera a questão dos objetivos, 

direta ou indiretamente, o que encontra-se em consonância com a proposta da 

AC/BR.  

 

 

E sobre avaliação? O que os autores falam sobre formas de detectar o 

quanto se ensina (e se aprende) em cada momento do processo ensino-

aprendizagem? Verificou-se que avaliação apareceu diretamente como componente 

do programa de ensino de seis dos dezessete autores, e indiretamente em dois 
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do desempenho dos alunos em acordo com os objetivos e critérios de desempenho 

estabelecidos pelo programa/programador.  

O mesmo ocorre para avaliação dos processos de ensino e aprendizagem 

como condição para novos planejamentos. A avaliação do monitor seria feita pela 

modificação do seu comportamento, motivo pelo qual, talvez, a observação e a 

simulação como técnica de ensino do monitor foi tão valorizada, especialmente na 

segunda aplicação. 

BEGA (1980) diferencia-se no item ‘avaliação’ em relação aos demais 

autores, por ter ensinado as professoras a explicitarem, aos alunos, os critérios de 

desempe

lar seus objetivos e critérios de desempenho a partir de situações 

e interação real, comunicar o padrão de avaliação de desempenho aos alunos, 

 que formam o PSI. 

A avaliação, constante, dos processos de ensino e aprendizagem é um 

ponto ba

nho e a aplicarem o procedimento de solicitar o auto-registro do aluno 

sobre o próprio desempenho, os quais agiram como elementos motivadores. Para 

tanto, as professoras deveriam ficar sob controle das alterações no desempenho de 

seus alunos, formu

d

bem como todos os outros itens

stante enfatizado no SPI como método e, conseqüentemente, na proposta 

de Bega. A comunicação dos critérios de desempenho ao aluno é um aspecto 

interessante da proposta ora analisada. Prevê atividades corretivas a partir da 

avaliação: ou seja, a avaliação, longe de ser um momento final de verificação de 

aprendizagem, é um momento que oportuniza a aprendizagem através da análise da 

existência e tipo de erros cometidos pelo aluno. O programa previa atividades 

corretivas para o aluno, quando o critério de desempenho não era atingido e 

reformulações para o programa. A utilização de instruções foi feita de forma clara ao 

aluno, contendo a especificação dos objetivos, critérios de desempenho de 

comportamentos, tipos de reforço a serem dispensados, sempre em coerência entre 

objetivos, procedimentos e recursos. 

A avaliação, ou o quanto está sendo ensinado foi um dos principais 

ncionado o 

lanejamento e a formulação de objetivos está relacionada com a avaliação. As 

falhas na

sujeitos, difundia-se a observação como única forma de avaliar os alunos. Mas, 

aspectos do programa de ensino de BASSANI (1984). Conforme já me

p

 formação do professor, levantadas pela pesquisadora, sobre a função do 

planejamento, estão articuladas e relacionadas com a formulação de objetivos e com 

a avaliação. A autora questiona: “No caso da pré-escola, em relação a estes 
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avaliar o que?”. (p. 249). Critica o fato da avaliação não ser vista pelos professores 

como um procedimento de informação sobre o alcance ou não alcance dos objetivos 

de um cu

s a serem instalados e o pós-teste forneceu feed-back para a 

pesquisa

e da tarefa para o professor, por não possuir formação para observar o 

comporta

a proposição de formação do 

professo

d-back 

para o p

aprendizagem do aluno ao seu próprio desempenho, resistem a essa idéia e ainda 

carecem de conhecimento sobre o comportamento humano e sobre como observar 

comportamentos e efetuar análises funcionais.  

Na conclusão, ao sintetizar as classes de comportamento do professor 

relevantes ao processo ensino-aprendizagem, a autora novamente menciona a 

importância da avaliação do aluno, auto-avaliação e avaliação do processo: “Avaliar 

o processo de ensino-aprendizagem, durante sua ocorrência, estabelecendo 

rso.  

A autora ensina avaliação ao professor a partir da observação e também 

efetua a avaliação do curso proposto. A utilização de pré e pós-teste após cada 

etapa do curso, além de se caracterizar em metodologia de pesquisa, cumpriu 

também a função de avaliar diretamente o repertório dos sujeitos, em relação aos 

objetivos intermediários e final, além de possibilitar a identificação de características 

do repertório e dificuldades individuais dos sujeitos, bem como fornecer informações 

sobre a adequação das atividades de ensino para cada participante do curso. Com 

as informações do pré-teste, segundo a autora, foi possível a modelagem direta dos 

comportamento

dora sobre a suficiência das condições de ensino apresentadas.  

Ao mencionar a questão da avaliação, FAZOLARI (1989) comenta a 

dificuldad

mento humano ou para realizar análises funcionais (relações entre o que o 

organismo faz, na situação em que age, e os efeitos que produz no ambiente) a 

partir das observações eventualmente realizadas. Isso dificultaria a avaliação do 

desempenho do aluno e a avaliação do próprio desempenho em função do 

desempenho do aluno.  

O episódio 4 proposto por Fazolari, em su

r, refere-se à função do professor de ‘avaliar desempenho do aluno e o 

processo ensino-aprendizagem’. A autora salienta a importância de o professor 

aprender a avaliar, contínua e sistematicamente, a partir de observações contínuas 

sobre o comportamento do aluno, utilizando as informações obtidas como fee

róprio desempenho. Para a autora, essa é uma tarefa especialmente difícil 

de ser executada pelos professores, pois estes não estariam habituados a vincular a 
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relações entre procedimentos de ensino utilizados e desempenhos apresentados 

pelos alunos”. (p. 153).  

Os tópicos definidores de ensino individualizado estão, segundo RIBEIRO 

(1997), presentes no trabalho por ela executado, incluindo o papel do professor no 

planejamento de contingências educativas, como a especificação de objetivos, 

avaliação constante do aluno e do processo ensino-aprendizagem. 

auto-

avaliação

üência e diálogo constante entre pesquisador e 

professo

De acordo com a abordagem e em consonância com outros autores (como 

PARDO, 1978; BEGA, 1980; BASSANI, 1984 e RIBEIRO, 1997) SCHMIDT (1999) 

também atrela objetivos à avaliação. Preconiza a avaliação em diferentes níveis, 

partindo da avaliação que possibilita o conhecimento do aluno para o 

estabelecimento de objetivos (intermediários  ou terminais) condizentes com o seu 

repertório (avaliação de repertório inicial, pré-requisitos, diferenças individuais, 

suscetibilidade a diferentes tipos de reforço etc.), intervenção pedagógica e 

avaliação do desempenho do aluno como condição para replanejamentos.  

SCHMIDT (1999), assim como FAZOLARI (1989) também enfatiza a 

 do professor e de seus métodos de ensino124. A avaliação do desempenho 

do aluno é uma condição para replanejamento e não um momento final do processo 

ensino-aprendizagem. PARDO (1978) também enfatizava o replanejamento a partir 

de subsídios fornecidos pelo monitor.  

A avaliação constante do processo de ensino do professor foi uma tônica 

do trabalho de LEITE (1976), ocorrendo em freqüência diária. A avaliação do 

professor, neste caso, embutia a avaliação do aluno, com a confecção e 

interpretação de gráficos de freq

r. Desse modo podemos afirmar que a avaliação do aluno é abordada de 

modo indireto no programa de ensino proposto por Leite. 

A etapa 4 do programa de formação de KREPSKI (1993), conforme já 

mencionado, foi constituída do ensino da habilidade de avaliar os pré-requisitos 

necessários à alfabetização. Também houve ensino das habilidades de 

aracterização da  criança, ou seja, as estagiárias foram ensinadas a caracterizar 

m aluno com dificuldade de aprendizagem e a propor procedimentos de ensino 
                                     

c

u
            

strucional de Schmidt é realizada a partir da observação efetuada de 
com alunos em classe de ensino especial, ou seja, baseia-se nos dados da 
 notar que, ao apresentar os dados da observação efetuada em sala 
 e seus alunos, Schmidt ressalta que não houve avaliações individuais no 

s alunos e nem avaliação de seus desempenhos no decorrer dos dias de 

124 A proposta de vídeo in
professora em interação 
observação. Interessante
especial sobre professora
repertório de entrada do
observação.   
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capazes de superar 

em cada uma de su

conjunto entre supervisora de estágio 

responsável pelos b

princípio embutido no  do que uma ênfase ou 

pico à parte proposto no programa de ensino. Além disso, enfatiza a avaliação de 

repertório

e dos autores (06) aborda o tema diretamente e dois o 

fazem in

, 1984 e MAZZARO, 1996) focalizam, em suas propostas de formação 

onforme já ressaltado anteriormente no início do tópico de ensino) habilidades de 

omo ensinar

tais dificuldades. O próprio estágio foi avaliado constantemente 

as etapas (com pré e pós teste a cada unidade) e o trabalho 

e estagiárias foi considerado como 

ons resultados obtidos. Porém, trata-se novamente de um 

 conjunto de aspectos trabalhados, mais

tó

 de entrada ou pré-requisitos e não do quanto está sendo ensinado em 

cada momento do processo ensino-aprendizagem. Por essa razão também pode ser 

considerada uma abordagem indireta do tópico.  

Menos da metad

diretamente. Isso indica uma ausência de ênfase no ensino de tal habilidade 

de ensino aos professores nos programas analisados e a existência de ênfases em 

outros aspectos.  

 
4.5.8. Ensino: Como ensinar 
 

A maioria absoluta dos autores analisados (quinze deles, excetuando-se 

BASSANI

(c

c , propriamente ditas. O ‘como ensinar’ assume, de fato, especial 

importância para os a

consecução de obje

não se concretizar caso não se disponha dos meios para atingi-los de acordo com as 

características dos alunos concretos e na situação real de sala de aula. Porém, 

omo veremos a seguir ao apresentarmos os diferentes autores, ensinar o professor 

omo ensinar’ está longe de ser apresentado como manual de ‘receitas’, ou técnicas 

4.5.9. Co

utores da área, deixando antever a importância dos meios para 

tivos de ensino. Os objetivos de ensino podem simplesmente 

c

‘c

a serem seguidas como regras fixas.  

 
mo ensinar: minimizar ou eliminar contingências aversivas 

 

Minimizar ou eliminar as contingências aversivas, durante o processo de 

ensino, é uma das propostas de SKINNER. O que os autores ensinam sobre isso? 

Importante ressaltar que esse tópico também poderia ser considerado embutido no 
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item seguinte: ‘utilização correta e efetiva de reforçadores’, porém, optamos por 

sinalizar os autores que explicitam esse cuidado no ensino de professores.  

Conseqüências aversivas - assim como na abordagem analítico-

comporta

iado pelo material manipulado). O controle do erro proporcionado pelo 

material 

as também parece ser característica do currículo funcional proposto por 

LeBlanc 

 dispor contingências que assegurassem um ambiente positivo e 

maximiza

mental – são desaconselhadas na proposta montessoriana, analisada por 

LAGOA (1972).  Porque se desaconselha a utilização de conseqüências aversivas? 

Porque, comprovadamente, comprometem negativamente a aprendizagem. Na 

proposta montessoriana, evita-se até mesmo a correção de erro pelo professor. O 

controle do erro é proporcionado pelo próprio material (construído com essa 

preocupação) manipulado pela criança, pelo resultado de seu trabalho (reforçamento 

natural propic

e atividades propostas auxiliaria o aluno, ainda, a desenvolver auto-controle 

(motivacional). 

MARTINS (1986) afirma que houve ensino para privilegiar o reforçamento 

positivo em vez de punição. No entanto, não são fornecidos detalhes a respeito pela 

autora.  

GROSSI (1996) tomou cuidados com a eliminação ou minimização de 

conseqüências aversivas, orientando as atendentes para não sobrecarregarem a 

criança com informações ou exigências, eventualmente fora de seu alcance e 

compreensão. Vale lembrar que a minimização ou eliminação de contingências 

aversiv

e Mayo e LeBlanc, utilizado pela autora125.  

No trabalho de RIBEIRO (1997), pode-se dizer que a própria escolha do 

software utilizado para o trabalho já denotou a preocupação com o controle do erro, 

ou com o

sse o acerto da criança portadora de dificuldade de aprendizagem.  

MEJIAS (1972) e BASSANI (1984) fazem menção indireta à necessidade 

de eliminar ou minimizar contingências aversivas no ensino. Ao se referir a como 

                                                 
125 Conforme já mencionado, o currículo funcional proposto por LeBlanc e Mayo e LeBlanc, utilizado 
para embasar a proposta da autora, é apresentado na revisão de literatura como sendo um currículo 
baseado em análise do comportamento. Talvez daí a estreita semelhança entre suas proposições e 
as da abordagem, especialmente em aspectos como ‘o que ensinar’, ‘para quem ensinar’, 
‘planejamento-papel do professor’, ‘minimização ou eliminação de contingências aversivas’, ‘utilização 
correta e efetiva de reforçadores’ - neste último aspecto, com destaque para a utilização de reforço 
proveniente da emissão do comportamento em situação natural em detrimento de simulações e 
programação de generalização para outros ambientes, com conseqüente manutenção do 
comportamento aprendido. Todos referentes a aspectos de ensino.  
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ajudar e/ou controlar e/ou modificar o comportamento do educando ou do cliente, 

MEJIAS (1972) menciona, nas considerações finais do seu trabalho, a 

indesejabilidade da utilização de controle aversivo, pelos efeitos colaterais que 

proporcio

to de repertório já existente e, principalmente, preocupando-se com o 

usto de resposta da mesma em várias etapas do trabalho; porém, não podemos 

firmar que tenha ensinado o professor a fazer o mesmo com os seus alunos.  

A despeito

contingências aversi

poucos autores incluem esse as

indiretamente), muito

proposta dos autores seja coerente com esse preceito. Essa ausência de ênfase 

pode indicar a preo

ensino que gerem  

discorrer sobre o que não fazer.  

No entanto,

atestam os problem

subprodutos emocion

expressamente sua instâncias. Ao se 

ferir especificamente ao uso de punição, o autor declara:  

 

continuam a ser levantadas... A longo prazo, a punição, ao contrário do 

m 

na a quem recebe e pela brutalização de quem aplica (no caso, 

professores, a quem se refere como intermediários), além da ineficiência como 

técnica de socialização e ensino. 

A segunda autora que menciona indiretamente esse aspecto é BASSANI 

(1984), porém em relação ao ensino das professoras e não dos alunos (o ensino dos 

alunos neste trabalho não chega a ser contemplado nos principais objetivos 

trabalhados, quais sejam, observação e avaliação). A autora tomou cuidados para 

minimizar a possível ocorrência de estimulação aversiva no treinamento das 

professoras, cuidando para que não tivessem que executar tarefas concernentes ao 

desenvolvimen

c

a

 da importância que a minimização ou eliminação de 

vas apresenta numa proposta de ensino derivada da AC/BR, 

pecto como ponto de formação (04 diretamente e 02 

 embora, possamos afirmar que a análise do conjunto da 

cupação em enfatizar o ensino da utilização de técnicas de 

processos motivacionais mais eficientes em detrimento de

 vale mencionar que inúmeras pesquisas básicas e aplicadas 

as decorrentes do uso do controle aversivo (fuga, esquiva, 

ais), tão comum em nossa cultura. Skinner já desaconselhou 

utilização, seja no ensino, seja em outras 

re

 
A técnica tem sido freqüentemente analisada, e muitas questões familiares 

reforço, funciona com desvantagem tanto para o organismo punido quanto 

para a agência punidora. Os estímulos aversivos necessários gera
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emoções, incluindo predisposições para fugir ou retrucar, e ansiedades 

perturbadoras... Mais recentemente, levantou-se também a suspeita de que 

faça. Um efeito 

 

A punição (

associados apresenta r o comportamento esperado e 

de não apresentar re tad

ensino propriamente dita. 

Vale lembrar que um ensino ineficiente gera por si só  estimulação aversiva. 

Tanto o laissez faire an

repetidos que agem 

estudar. MATOS (1

paradas temporárias ou per

professor que crie sit õ

onde possam comet

assunto. 

 

 
e cometem erros geram efeitos 

oc

 

 

4.5.10. Como ensina
 

Dezesseis dos dezessete autores incluem a utilização correta e efetiva de 

a punição não faz, de fato, aquilo que se supõe que 

imediato na redução de uma tendência a se comportar é bastante claro, 

mas isso pode ser enganador. A redução na freqüência pode não ser 

permanente... (SKINNER, 1953/1998; p. 199).  

e o reforço negativo), além dos problemas técnicos e éticos 

 a desvantagem de não ensina

sul os permanentes, ou seja, não é eficiente como técnica de 

 qu to exigências excessivamente rigorosas geram fracassos 

como forma de punição ao comportamento de ir à escola e 

992) nos lembra que “os erros são aversivos e produzem 

manentes no comportamento” (p. 159), aconselhando ao 

uaç es onde os alunos possam ter sucessos e evitar situações 

er erros, apoiando-se em  resultados de pesquisas sobre o 

... Estudos mostram que situações em que s

em ionais detrimentais à aprendizagem e tornam-se elas próprias 

situações aversivas que o aluno evita; além de diminuírem a auto-estima e 

a motivação do aluno (Stoddard, de Rose, McIvane, 1986). (MATOS, 1992; 

p. 159) 

r: utilização correta e efetiva de reforçadores 

reforçadores em seu programa de ensino de professores, sendo a abordagem direta 

em catorze casos. Apenas em MAZZARO (1996) esse ponto não é enfatizado, 

mesmo porque, o objeto de formação enfatizado pelo referido autor não diz respeito 

à AC/BR. Isso revela a importância das conseqüências fornecidas pelos professores 
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ao comportamento dos alunos para os autores ora analisados, em perfeita 

consonância com os princípios de ensino derivados dos princípios da análise do 

comporta

e.  

riano), as conseqüências que agem sobre o comportamento com sentido e 

direção t

lexidade 

da tarefa

tos e conceitos básicos da análise do comportamento, bem como métodos 

de pesq

mento.  

Conforme já mencionado, LAGOA (1972) menciona que na proposta 

montessoriana o papel ativo do sujeito na aprendizagem é respeitado e a atividade 

natural da criança (comportamento operante) é aproveitada em favor da 

aprendizagem, reforçando-se a ação do indivíduo de modo natural, pelas 

conseqüências naturais de sua ação. O reforço é, além de natural, também imediato 

(auto-produzido pelas conseqüências do comportamento do aprendiz) e contingente 

à atividad

O reforço produzido pelo próprio comportamento é, segundo a autora, o 

melhor tipo de reforço, no sentido de ser o que melhor propicia manutenção do 

comportamento adquirido, afirmação que vai ao encontro do que é proposto por 

Skinner. Sendo assim, podemos dizer que o papel das conseqüências naturais no 

sistema montessoriano é privilegiado. 

A despeito do papel das condições antecedentes (privilegiadas no sistema 

montesso

ambém são encontradas no sistema de ensino montessoriano (aí o papel 

da modelagem, ou do reforço diferencial de respostas que se aproximam ao objetivo 

final). 

O esquema de reforçamento intermitente (que favorece motivação ou 

‘persistência’ na atividade) vai mudando ao longo do tempo, aumentando-se o 

tamanho da razão fixa ou variável, bem como aumentaria o grau de comp

. 

A tônica do trabalho de BITTENCOURT (1973) é em como ensinar (embora 

estivessem presentes, como parte da história de treinamento do sujeito, os 

fundamen

uisa). O trabalho de Bittencourt acompanha o desempenho de uma 

professora em processo de ensino continuado, focalizando a aplicação de 

reforçamento positivo (fases de reforçamento 1 e reforçamento 2). Ao se constatar a 

dificuldade da professora em reforçar e/ou contingenciar positivamente o 

comportamento da aluna em duas aulas semanais, a exigência foi aumentada, 

estendendo-se para todas as aulas e numa maior freqüência. A autora nos fornece 

indicações de que ensinar sobre a utilização de reforçadores não é garantia de sua 
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efetiva utilização, uma vez que a professora relatava e demonstrava dificuldade em 

seguir as orientações da psicóloga em fornecer reforçamento a apenas uma aluna, 

na densidade e freqüência recomendadas.  

BITTENCOURT (1973) sugere que a resolução da dificuldade da 

professora de seguir instruções e de dispensar reforçamento ocorreria com o 

aumento do contato da professora com a psicóloga (então semanal) e aumento do 

reforço social proporcionado à professora pela mesma. Pouco contato entre 

professo

 de reforço. Tal 

ificuldade é apresentada, pela autora, como baixa freqüência de reforçamento da 

rofessora pela psicóloga e como dificuldade em utilizar reforçadores positivos. Tal 

dificuldade, de seguir

na literatura.  

 

 

is bem atendidas. Opinião 

semelhante encontra-se formulada por Hall e colaboradores (1968), que 

atribuiu sucesso ao procedimento levado a efeito, em um dos seus 

s seus sujeitos. (BITTENCOURT, 1973; p. 31) 

or iniciativa da professora), atenção, elogio de acertos e apontamento 

dos erros

ra e psicóloga é, portanto, relatado como empecilho para melhor 

atendimento, pela professora, de recomendações quanto ao uso

d

p

 as instruções do delineamento proposto, é encontrada também 

 ...Talvez, se houvesse ocorrido contatos mais freqüentes entre a psicóloga 

e a professora, com oportunidades regulares para aplicação de reforço, 

provavelmente as recomendações seriam ma

trabalhos, ao contato diário, às conferências semanais com o professor, que 

nessas oportunidades era cumprimentado pelas mudanças 

comportamentais obtidas no

 

 A dificuldade em seguir instruções quanto ao uso de reforços contingentes 

ao comportamento de estudo da aluna é mencionada por vários autores 

como uma dificuldade que certos adultos apresentam em usar reforçadores 

positivos (PATTERSON, 1971; HALL e colaboradores, 1968; MADSEN e 

colaboradores, 1968). (BITTENCOURT, 1973; p. 31) 
 

LEITE (1976) ensina a professora a utilizar reforçadores. As principais 

conseqüências reforçadoras utilizadas com os alunos foram: ‘quadro dos bons 

copiadores’ (p

. 

Dentre os comportamentos da professora, registrados e trabalhados pelo 

experimentador, que dizem respeito à conseqüenciação do comportamento estão: 
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1) Conseqüenciação de comportamento, compreendendo:  

a) liberação adequada de atenção e elogio: apresentação ou retirada de 

atenção e elogio, pela professora, contingentes a comportamentos 

apropriados ou inapropriados, respectivamente; 

b) liberação inadequada de atenção e elogio: atenção e elogio não 

contingentes a comportamentos apropriados ou retirada de atenção 

contingente a respostas apropriadas;  

c) liberação adequada de 'feed-back' a uma tarefa: seqüência de 

comportamentos envolvendo: aproximar-se do aluno, referir-se à tarefa que 

estava sendo por ele realizada, destacando os acertos e apontando os 

erros;  

1) Apresentação de um sinal para um comportamento: qualquer 

solicitação que a professora dava ao aluno cujo comportamento estava 

sendo manipulado, especificando quando ele deveria responder à tarefa 

acadêmica. Exemplo: fazer uma pergunta, mandar ler, pedir para fazer um 

exercício ou solicitar o aluno para ir à lousa.  

2) Apresentação de um evento corretivo: emissão de comportamentos 

pela professora, que poderiam ser caracterizados como corretivos para o 

aluno. Exemplo: Chamar atenção, admoestar o aluno, fazer cara feia, olhar 

de maneira ameaçadora, segurar o aluno fortemente ou dirigir-se ao aluno 

num tom de voz ríspido.  

3) Outros comportamentos: qualquer outro comportamento que não se 

enquadrasse nas classes acima descritas.  

4) Interação adequada ou inadequada durante a aplicação do programa 

especial de alfabetização (a partir do Passo VIII), envolvendo a seguinte 

seqüência de comportamento: aproximar-se quando o aluno erguia o braço, 

corrigir a tarefa do aluno inicialmente elogiando a

os erros, dar a tarefa do passo seguinte caso 

certos e depois apontando 

o aluno tivesse acertado 100 

te. (LEITE, 1976; p. 24 e 

do os antecedentes e conseqüentes discutidos nas reuniões pré e 

pós-sessão, com instruções repassadas imediatamente antes da sessão, com 

por cento ou pedir para repetir a tarefa quando o critério não havia sido 

atingido. A interação era considerada inadequada quando um desses elos 

deixava de ser emitido ou era emitido incorretamen

25) 

 

A preocupação com a utilização de reforço inserido na contingência tríplice 

e contingente ao comportamento do professor é bastante explícita no trabalho de 

LEITE (1976), sen
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acompan

dia elogio verbal e sinais em sala de aula contingentes aos 

comporta

stas pelo aluno. O monitor deveria ser hábil na liberação ou 

escolha 

ões conseqüentes. 

nsino dos professores o fornecimento de 

condições conseqüentes (reforçar os desempenhos adequados com atenção e 

elogio e ignorar os inadequados, corrigir tarefas imediatamente após o seu término). 

Um dos dois itens m

como ensinar, espe

(conseqüenciação adequada e imediata). Os

critérios de desempenho e de auto-registro pelos alunos, já comentados, também 

hamento do experimentador em sala de aula e modelagem in loco na maior 

parte das sessões experimentais (mais o feed-back nas reuniões pós-sessão).  

O próprio experimentador utilizou-se de reforçadores para modelar o 

comportamento da professora: o reforço do experimentador sobre o comportamento 

da professora compreen

mentos esperados. Também eram salientados os pontos positivos 

relacionados nas reuniões pós-sessão. Como o próprio autor salienta, a presença do 

experimentador em sala foi uma fonte importante de controle do comportamento da 

professora, por atuar liberando reforçamento contingente no momento em que 

ocorria.  

PARDO (1978) também apresenta destaque para a utilização de reforço. 

Entre as funções do monitor propostas pela autora nos objetivos gerais e 

intermediários da aplicação do primeiro programa encontram-se a emissão de 

conseqüentes, no caso, a liberação de estímulos sociais e acadêmicos contingentes 

à emissão de respo

de estimulação social e acadêmica contingente ao comportamento dos 

alunos.  

CONSTANTINO (1979) também ensinou os professores a fornecer reforço 

contingente ao comportamento da criança, bem como dicas e instruções sobre a 

tarefa. Ela coloca em foco a utilização de reforçadores, que se constituiu num dos 

principais itens do procedimento proposto. Optou por ensinar (assim como LEITE, 

1976) ao lado do uso de reforçamento positivo (‘teoria do reforço’ é a expressão 

utilizada pela autora), a correção dos erros como condiç

A autora não chega a problematizar a questão da naturalidade ou 

arbitrariedade do reforçamento. Os reforços liberados pelos professores aos alunos, 

bem como os utilizados pela pesquisadora com os professores, foram basicamente 

sociais.  

BEGA (1980) aborda no e

ais  fortemente enfatizados no programa de Bega é o relativo a 

cialmente a utilização correta e efetiva de reforçadores 

 procedimentos de explicitação dos 
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tiveram um caráter 

tornava-se um estímu

auto-reforço propiciado 

hegando atrasado à aula e dormindo em classe, mesmo com instruções e feed-

back, pa

tação de conseqüenciação contingente tem como meta principal 

rendiz motivado e entusiasmado a prosseguir no seu trabalho. 

reforçador. Ao registrar o cumprimento da tarefa, o registro 

lo discriminativo que sinalizava reforço pelo professor, além do 

pela tarefa cumprida. “... O aluno 4, que permanecia ainda 

c

ssou a se interessar, solicitando mais atividades. Acredita-se que com o 

próprio registro o aluno 4 passou a perceber o quão pouco estava produzindo.” 

(BEGA, 1980; p. 102) 
Isso ocorre como condição para a motivação do aluno e como instrumento 

de fortalecimento e modelagem dos comportamentos adequados.  

 

 
A apresen

manter o ap

(BEGA, 1980; p. 16).  

 
Por outro lado, observa-se que a introdução da comunicação do critério de 

desempenho e atividades pelas professoras coincidiram com o aumento do 

período em atividade do aluno na tarefa e com a redução do número de 

solicitações de instrução. (BEGA, 1980; p. 101) 

 

O que MARTINS (1986) nos informa, novamente, é que houve ensino para 

privilegiar o reforçamento positivo (por modelação ou role play) em vez de punição, 

sem maiores informações sobre a questão.  

As professoras participantes do estudo de BIZZOTTO (1986) foram 

ensinadas a utilizar reforçadores para comportamentos adequados e procedimentos 

de intervenção (extinção/time-out) dos inadequados, quais sejam, comportamentos 

estereotipados. Foram ensinadas, inicialmente, por modelação, a reforçar 

diferencialmente em esquemas diferentes (total e momentâneo) e, num momento 

posterior, por modelagem (monitoramento por walkman e microfone sem fio) no 

momento da intervenção. A utilização de reforçamento diferencial (DRO) é 

conhecida como crucial para gerar não somente a instalação como a diferenciação 

da resposta.  

O episódio 5 do programa de ensino de FAZOLARI (1989) refere-se à 

importância do professor ser ensinado a apresentar conseqüências. O professor 

apresenta conseqüências ao apontar para o aluno, individualmente, aspectos 
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positivos

A habilidade de identificar reforçadores

 e negativos de seu desempenho. As conseqüências naturais e positivas 

advindas dos procedimentos de graduação e cumulatividade das tarefas também 

são mencionadas.  

, foi desenvolvida na Etapa 6 no 

o ensinar – utilização correta e efetiva de reforçadores  - também é 

ssociada à ensinada na etapa 3 (modelagem e reforçamento diferencial com 

princípio

programa de ensino de KREPSKI (1993). Além de constituir-se em habilidade 

associada a com

a

s de aprendizagem aplicados na análise e planejamento de condições de 

ensino), centrada em estratégias de ensino.  

Um aspecto interessante a ser ressaltado é que a habilidade de identificar 

reforçadores está relacionada à habilidade de efetuar análise funcional do 

comportamento ou de entendê-lo como em relação com condições antecedentes e, 

principalmente, conseqüentes (concepção de comportamento e de contingências de 

reforçamento). Não é possível identificar reforçadores a priori, embora algumas 

conseqüências costumem agir como reforçadoras para a maioria das crianças, 

sendo assim, a autora ensina as estagiárias a observar, listar os eventos 

comportamentais, identificar situações em que ocorriam e a relação entre os 

mesmos, possibilitando o desenvolvimento dessa habilidade.  

As atendentes ensinadas por GROSSI (1996) receberam orientações de 

como oferecer estímulos antecedentes (instrução verbal, direcionamento e ajuda 

física) e

 rotina, no ambiente natural da criança 

e com os devidos cuidados de modelagem e de gradação das dificuldades 

propiciavam, quando bem sucedidas, reforço natural

, principalmente, conseqüentes, com privilégio de uso de reforço social, 

mediante instruções verbais da pesquisadora (na atividade 2, referente ao 

treinamento das atendentes nas tarefas da rotina da criança) sobre como incentivar, 

elogiar e interagir afetivamente com a criança.  Trata-se de um dos principais 

aspectos tratados por Grossi em seu programa de ensino.  

As tarefas ensinadas como parte da

 à criança.  

Assim como já observado em outros itens do trabalho de GROSSI (1996), o 

currículo funcional proposto por LeBlanc e Mayo e LeBlanc utilizado para embasar a 

proposta da autora, parece possuir em sua estrutura a ‘utilização correta e efetiva de 

reforçadores’, por se tratar de proposição curricular embasada em análise do 

comportamento.  
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Vários tópicos definidores do que RIBEIRO (1997) chama de ensino 

individualizado (um determinado modo de planejamento que, no caso, pode ser 

considerado embasado em análise do comportamento), encontram-se incorporados 

no software utilizado, entre eles a conseqüenciação ou, como denomina a autora, 

liberação de feed-back. 

“Como Ensinar”, no que se refere a programar/administrar conseqüências 

para os desempenhos apresentados (utilização correta e efetiva de reforçadores), é 

tópico considerado importante para ser ensinado aos professores por SCHMIDT 

(1999). O nono tópico abordado no vídeo, ou o planejamento e condução de 

atividades que tenham como objetivo a generalização de condutas aprendidas pelos 

alunos, diz respeito a, ou é uma conseqüência de aspectos relativos a ‘como 

ensinar’, mais especificamente relacionados à capacidade do professor utilizar 

reforçadores de modo eficaz e arranjar contingências de ensino onde o 

comporta

ndo pronto; Expor trabalho do aluno; Dar acesso aos alunos-

autores a

-se, portanto, 

necessário encontrar os reforçadores positivos adequados aos diferentes 

indivíduos e prover uma série de reforços para comportamentos diversos. 

Mas tanto a seleção de reforçadores como o arranjo de contingências deve 

mento adquirido possa ser mantido por reforçadores disponíveis no 

ambiente do aluno.  

Dentre os comportamentos incluídos por FRISANCO (2001) na classe geral 

de comportamentos de ensinar, a autora pontua alguns que deveriam estar sendo 

afetados pelo programa de capacitação. Dentre tais comportamentos, que poderiam 

ser incluídos no item ‘como ensinar – utilização de reforçadores ou arranjo 

intencional de contingências de reforçamento’ como papel do professor, estão: 

Comentar trabalhos dos alunos; Garantir conclusão da tarefa iniciada; Encaminhar 

trabalho do aluno qua

os trabalhos armazenados.  

Indiretamente, o tema é abordado por MEJIAS (1972) e BASSANI (1984).  

Nas considerações finais do seu trabalho, MEJIAS (1972) aponta que a 

indesejabilidade técnica e ética da utilização de controle aversivo leva à necessidade 

de encontrar os reforçadores mais adequados a diferentes indivíduos e a diferentes 

comportamentos. Conforme a autora: 

 

 
... Para tentar qualquer modificação de comportamento torna
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envolver o consentimento do sujeito. Entretanto, não é ético levar o 

comportamento ao controle de estímulos que não sejam obteníveis no 

ambiente do sujeito da mesma forma como há de ser errado dispensar 

reforços que sejam prejudiciais. (MEJIAS, 1972; p. 173) 

 

Em BASSANI (1984), a preocupação (indireta) com a utilização correta e 

efetiva de reforçadores existiu, porém

porque, o ensino d

privilegiou a utilizaçã

promover a manuten

avaliar os efeitos des

 das condições naturais a que s professoras estavam sujeitas ao 

, para o ensino das professoras (mesmo 

o aluno não foi focado em específico neste trabalho). Ela 

o de contingências naturais, com vistas a facilitar a instalação e 

ção natural do comportamento das docentes: “...pretendia-se 

te treinamento em observação, planejado a partir de análises 

asucessivas

avaliarem os alunos.” (p. 22) 

Um ponto a ser ressaltado é que, dos 16 autores a incluírem 

conseqüenciação nos tópicos abordados no ensino de professores, alguns fazem 

referência explícita à questão da naturalidade e arbitrariedade do reforço (LAGOA, 

1972; BEGA, 1980; FAZOLARI, 1989 e GROSSI, 1996); outros incluem, ao lado do 

reforço positivo dos acertos, o  ‘apontar os erros’ dos alunos como uma forma de 

conseqüenciar (LEITE, 1976; CONSTANTINO, 1979;  FAZOLARI, 1989 e BEGA, 

1980); outros, ainda, referem-se à necessidade do professor aprender a identificar 

reforçadores, o que não é possível efetuar sem ensinar o professor a efetuar análise 

funcional do comportamento, como BEGA (1980) e KREPSKI (1993). A única autora 

a se utilizar de outros tipos de conseqüenciação sem ser a positiva é BIZZOTTO 

(1986), que juntamente com a atenção verbal positiva (instruir, elogiar) e atenção 

não verbal positiva (ajuda física, contato físico), usa também a atenção verbal 

negativa (advertência); a atenção não verbal negativa (restrição física) e a atenção 

para outros (ignorar, outros).  Vale lembrar que o sujeito do estudo de Bizzotto foi 

uma criança de 7 anos com importante defasagem em relação ao seu grupo etário, 

classificando-se como severamente retardado pela avaliação do guia Portage e que, 

no início do estudo, passava muito tempo engajado em comportamentos 

estereotipados como rodopiar, balançar o tronco, girar a cabeça, movimentar as 

mãos diante dos olhos, pressionar o globo ocular com o indicador, entre outras 

estereotipias que causavam danos físicos a si e aos demais como morder, bater, e 

beliscar, não participando de nenhuma das atividades em sala.   
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Há um claro destaque para esse tópico nos programas de ensino 

analisados, com privilégio do ensino da consequenciação positiva e de aspectos 

nela envolvidos, o que está em perfeita consonância com os princípios da AC/BR.  

 

4.5.11. Como ensinar: manutenção e generalização do comportamento após 
sua instalação 
 

Manutenção e generalização de comportamento, após a instalação, a 

exemplo da minimização ou eliminação de conseqüências aversivas, também é tema 

relacionado com a utilização correta e efetiva de reforçadores, ou seja, a 

manutenção e a generalização do comportamento são uma decorrência da escolha 

e da administração adequada dos reforçadores disponíveis. O nono tópico de 

SCHMIDT (1999) ilustra esse ponto, com a exemplificação de um aspecto recorrente 

na análise das teses: a proximidade de aspectos como manutenção e generalização 

do comportamento que, apesar de serem processos diferenciados, são ambos 

decorrentes do estabelecimento de contingências e esquemas de reforçamento do 

comportamento eficazes para o objetivo em questão, geralmente relacionados à 

criação de contingências nas quais as aquisições possam sofrer conseqüências de 

reforçamento naturais. Isso é ilustrado pela transcrição dos textos 09 e 10 do vídeo 

didático, referentes à generalização da aprendizagem126.   

Além de em SCHMIDT (1999), especificamente o papel do reforço natural 

no ambiente onde o comportamento será emitido (ou o mais disponível, caso não 

seja possível o reforço absolutamente natural, tais como as conseqüências 

intrinsecamente produzidas pelo próprio comportamento a ser emitido) também pode 

ser facilmente observado nos trabalhos de LAGOA (1972), PARDO (1978), BEGA 

(1980), KREPSKI (1993) e GROSSI (1996).  

                                                 
126 “Texto 9:  Além de ensinar condutas para os alunos, também é de fundamental importância que a 
professora programe situações em que o aluno possa generalizar as condutas aprendidas. A 
professora Marlei faz isso em uma situação real. Vamos acompanhá-la.” (p. 112) “Texto 10: Nesta 
atividade, a professora Marlei leva os alunos para fazerem compras em uma mercearia de verdade. A 
própria caminhada até a mercearia é uma oportunidade para ensinar. No caso de Rafael, ele pode 
treinar o andar com uma postura adequada e aprender a atravessar a rua com independência. Na 
mercearia, Rafael tem a oportunidade de treinar o comportamento de fazer compras que ele simulava 
na escola, fazendo compras de fato: escolher o sabor do suco que deseja, dentre aqueles que são 
oferecidos, pagar com dinheiro real pela compra que fez, receber o produto comprado, e também 
interagir socialmente com as pessoas que fazem parte da sua comunidade.” (p. 112).  
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LAGOA (1972) menciona manutenção ao enfatizar que os estímulos do 

meio ambiente físico e social podem ser dispostos de modo a propiciar aquisição e 

anutenção do comportamento, especialmente se realizados nos períodos 

ensitivos. A autora aproxima o conceito de ‘período sensitivo’ com o 

condicionamento ope

de modo que as resp

a ausência de reforço leva o comportament

respeito ao ritmo pró

escolher atividades, como estratégia de ensino que agiria sobre o problema da 

anutenção do comportamento. A criança ficaria sujeita a um esquema de 

reforçam

mento do professor, em 

ualquer caso, é de interesse por se relacionar à modificação e/ou manutenção da 

odificação do comportamento do aluno.  A autora refere-se ao problema da 

manutenção do com

em tal manutenção.  

A autora aponta um descompas

resultados de sua p  a aplicação de técnicas de 

odificação de comportamento. Segundo a autora, a literatura tem apontado que 

não ocor

 

m

s

rante, como o momento em que as contingências se dispõem 

ostas dadas são particularmente reforçadas; caso não o sejam, 

o ao declínio. Um outro aspecto seria o 

prio do aprendiz, bem como a liberdade concedida a ele para 

m

ento em razão e em intervalo variável (variação do número de respostas 

exigidas pelas diferentes atividades e reforçamento conseqüente à presença do 

professor em intervalos irregulares de tempo).  

BITTENCOURT (1973) discute manutenção do comportamento ao 

mencionar a manutenção do comportamento da professora observada, em 

treinamento continuado. A promoção da manutenção do comportamento após sua 

instalação, no caso, o da professora, constituiu-se numa das principais 

preocupações do estudo. A manutenção do comporta

q

m

portamento do professor e do controle exercido pelo psicólogo 

so, relatado na literatura e identificado nos 

esquisa, entre o conhecimento e

m

re a manutenção do comportamento do professor, uma vez terminada a 

pesquisa, muito embora o professor possa ainda manter o conhecimento (repertório 

verbal) adquirido: Ele é capaz de lembrar-se do que é reforçamento, da importância 

da liberação dos reforçadores positivos, etc., muito embora não os utilize 

cotidianamente em suas atividades de ensino. Para a autora, a solução seria o 

reforçamento estendido do comportamento do professor pelo psicólogo.  
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No trabalho apresentado por Vane (1972), a autora relata que professores 

treinados em técnicas de modificação de comportamento afirmaram, em 

entrevista, lembrar-se dos conceitos aprendidos um ano depois. O que 

todavia não implicava que estivessem aplicando os procedimentos. 

(BITTENCOURT, 1973; p. 36) 

 

Os estudos realizados por Brown, Montgomery e Barclay (1968) são 

indicativos de que, sem reforçamentos contínuos, o comportamento do 

professor não se mantém. Patterson (1971) vai mais longe, sendo sua 

opinião que nem sempre o desenvolvimento de um projeto de modificação 

de comportamento é reforçador para o professor, e muitos não continuam a 

aplicar as contingências seis meses após o término do treinamento. 

(BITTENCOURT, 1973; p. 36) 
 

O problema de aquisição e manutenção do comportamento da referida 

professora não parece, a nosso ver, estar relacionado apenas à sensibilidade às 

mudanças do comportamento do aluno ou ao reforçamento proporcionado pela 

psicóloga (conforme aventado por BITTENCOURT, 1973), mas também à particular 

história desse sujeito, uma vez que, em fase anterior, recebia incentivos adicionais 

como pagamento extra e certificados, reforçadores um tanto arbitrários que podem 

ter interfe

procedimento de ensino/pesquisa sejam muito altos para serem mantidos (cadeia 

comportamental longa, com extinção de comportamentos anteriores antes de obter 

reforço final). 

LEITE (1976) relata que teria havido alguns efeitos de generalização (termo 

utilizado pelo autor) do comportamento da professora para além das sessões 

experimentais e para além da presença do experimentador em sala: “...a professora 

continuou liberando elogio e atenção, ‘feed-back’ e sinal para o comportamento, o 

que demonstra que os efeitos do programa não se restringiram apenas às sessões 

experimentais, quando o experimentador estava presente.” (p. 45). 

Conforme destacado pelo autor, o desempenho da professora em relação 

aos alunos foi bom na maior parte dos casos (o que é atestado pela mudança do 

comportamento dos sujeitos trabalhados), com uma exceção, a do sujeito 3, com o 

rido na sensibilidade às contingências com decréscimo ‘motivacional’.  

É interessante ressaltar que, a nosso ver, a modificação do comportamento 

da aluna não parece ser suficientemente reforçadora para a professora em questão 

e/ou que os custos de resposta envolvidos nos procedimentos ensinados durante o 
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qual a professora desistiu de trabalhar, em parte porque o ritmo do aluno era muito 

lento (embora resultados estivessem sendo obtidos mesmo com ele).  

Vale mencionar que a sugestão de BITTENCOURT (1973) de aplicar 

reforços abundantes e mais imediatos ao comportamento da professora é, 

aparente

 oferecimento de condições 

ou arran

nitor por estímulos naturais, propiciando a reformulação do 

comporta

obtidos tenham sido prejudicados, pois houve redução do tempo disponível ao final 

do experimento. “Como o período de uma semana para verificar a manutenção foi 

muito curto, por estarmos no final do ano letivo e perto das provas finais a serem 

realizadas pelos alunos, não podemos apresentar dados mais conclusivos a esse 

respeito”. (p. 39).  

Em BEGA (1980) houve preocupação com a verificação da manutenção do 

comportamento do professor durante o procedimento e após o término. Também 

houve generalização do procedimento para diferentes alunos.  Existe também o 

relato da autora sobre a ocorrência de reforçamento ‘natural’ do comportamento da 

professora, pelos efeitos produzidos no comportamento do aluno (controle do 

comportamento da professora pelo aluno), o que pode ser considerado como 

condição para a manutenção do comportamento recém instalado das professoras (e, 

mente, seguida por LEITE (1976), como característica de seu delineamento, 

com reuniões quase diárias com a professora ao início e ao final de cada sessão 

experimental.  

Segundo PARDO (1978), a partir do estabelecimento de contingências que 

propiciassem a atuação de reforçadores naturais sobre o comportamento do monitor, 

seria propiciada também a sua manutenção. O reforço propiciado ao monitor pelas 

conseqüências naturais do exercício de sua atividade ou

jo de contingências que propiciassem a identificação e atuação de 

reforçadores intrínsecos à interação educacional também é considerado pela autora. 

A auto-observação do próprio comportamento e a observação do comportamento 

dos pares, mais a discussão da simulação das interações pareceu ser, para a 

autora, uma condição importante para o estabelecimento de controle do 

comportamento do mo

mento do monitor e do próprio programa, com base em dados empíricos.  

A manutenção do comportamento dos sujeitos, mencionada como ponto  

importante e controvertido na revisão de literatura de CONSTANTINO (1979), a 

exemplo de BITTENCOURT (1973) e LEITE (1976), teve sua observação prevista 

nos procedimentos finais da pesquisa, ainda que, segundo Constantino, os dados 
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conseqüentemente, de seus alunos) e, de acordo com a autora, sinaliza sucesso do 

programa. 

 

 

ora verificou que os níveis de 

atenção 

 supervisionar e orientar o 

ocedimentos de intervenção 

no do experimento, gerando retorno do comportamento da criança aos 

níveis da

Os alunos passaram a cobrar da professora a comunicação da atividade (‘E 

eu o que vou fazer agora?’, ‘E depois?’). No objetivo avaliar a correção, 

tornou-se quase impossível deixar um aluno sem atividade após a correção 

e feed-back de uma tarefa. Os próprios alunos se encarregavam de cobrar 

a próxima atividade e explicações a respeito do critério de desempenho. 

(BEGA, 1980; p. 101) 

 

Sobre a manutenção do comportamento das professoras, BIZZOTTO 

(1980) propôs procedimento para verificar, porém não programou a manutenção.  

Ela alerta para o fato de que o sucesso de um procedimento não implica em 

manutenção do comportamento adquirido; a aut

oferecidos aos alunos voltaram aos níveis de linha de base após 04 meses 

de seguimento, apesar do sucesso inicial do procedimento. Uma das professoras, 

especificamente a professora A (a outra não estava mais na instituição) não ficou 

sob controle da modificação do comportamento do aluno: 

 

 
... Quanto ao treinamento em serviço, é relevante ressaltar que o fato das 

professoras não atuarem no seguimento (especificamente a professora A) 

indica que não basta ‘treinar’; porém, é preciso

professor no seu dia a dia para se manter os pr

programados. (BIZZOTTO, 1980 p. 57) 

 

A manipulação de esquemas de reforçamento é conhecida como crucial 

para gerar não somente a instalação/diferenciação da resposta, mas também para 

promover motivação para a tarefa e para se programar a manutenção do 

comportamento modificado. Houve introdução bem sucedida de esquemas de 

reforçamento para o aluno, porém, as professoras não mantiveram o procedimento 

após o térmi

 linha de base. 
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O tópico abordado no episódio 6 (“Descobrindo que é possível promover a 

generalização”), em FAZOLARI (1989), diz respeito à ampliação de repertório a 

partir do ensinado, às aprendizagens não diretamente ensinadas e estabelecimento 

de conceitos, mostrando a importância que a autora atribui à promoção da 

generalização pelo professor.  

GROSSI (1996) destaca a utilização de reforço proveniente da emissão do 

comportamento em situação natural em detrimento de simulações e programação de 

generaliz

inado modelo de ensino responsivo, 

que serv

ação para outros ambientes, com conseqüente manutenção do 

comportamento aprendido. Todo o programa foi desenvolvido em situação natural, 

tarefas cotidianas,  com excelente adesão das atendentes às recomendações 

propostas e resultados bastante satisfatórios em relação ao desenvolvimento do 

repertório da criança.  

O nono tópico abordado no vídeo elaborado por SCHMIDT (1999), 

conforme já mencionado, diz respeito ao planejamento e condução de atividades 

que tenham como objetivo a generalização/manutenção de condutas aprendidas 

pelos alunos, como conseqüência da capacidade do professor utilizar reforçadores 

de modo eficaz e arranjar contingências de ensino onde o comportamento adquirido 

possa ser mantido por reforçadores disponíveis no ambiente do aluno.  

MEJIAS (1972) trata indiretamente da manutenção do comportamento do 

professor na revisão de literatura e na discussão do trabalho. Na introdução a autora 

menciona o pacote instrucional de Hall, denom

iu de inspiração para a pesquisa realizada127, porque teria maiores chances 

                                                 
127 “O do pesquisador-modelo compreende o tipo de treino a que se submete o professor quando 
participa de uma pesquisa. É modalidade de trabalho a que se refere Patterson e que parece ter 
produzido resultados pouco significativos em termos de modificação de comportamento do professor. 
Uma das razões de insucesso apontadas pelos autores é que estes experimentos exigem, muitas 
vezes, um tipo de equipamento ou de registro de observação de que não pode dispor um professor 
numa sala de aula comum. Além disso, o procedimento pode ser demasiadamente complexo, 
exigindo esforços excessivos e apresentando-se os resultados obtidos como insuficientemente 
reforçadores – fatores que talvez dificultem a manutenção do comportamento do professor, depois do 
experimentador deixar a escola.  
A aula-modelo consiste no ensino de princípios básicos de aprendizagem para o emprego da 
modificação de comportamento, em cursos comuns. ‘Tenho observado (Hall e Copeland, 1971) que 
muito poucos professores, orientadores, diretores e psicólogos escolares transpuseram o que 
aprenderam em aulas e seminários para a situação real, no desempenho de seu papel de 
educadores’.  
O modelo de ensino responsivo, desenvolvido por Hall com auxílio de um grupo de estudantes de 
pós-graduação da Universidade de Kansas, dirige-se a professores, diretores, orientadores, 
psicólogos escolares, enfim a todas as pessoas interessadas (inclusive fonoaudiólogos, professores 
substitutos e pais) e é ministrado em cursos de aperfeiçoamento que concedem certificados, em 
cursos universitários que concedem créditos  ou em grupos de trabalho (work shops). De acordo com 

retende: o resumo apresentado pelos próprios autores, esse programa p
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de gerar manutenção de comportamentos aprendidos por pais e professores em 

 

olegas, numa verdadeira multiplicação de experimentadores/aplicadores em AAC 

(Análise 

sores, ao planejarem as 

atividade

suas casas e salas de aula, sem supervisão ou contato com o pesquisador e/ou

c

Aplicada do Comportamento).  

Menciona nas considerações finais que, de acordo com a literatura da 

AC/BR na época, os trabalhos em modificação de comportamento estariam falhando 

em promover a manutenção dos comportamentos de professores. Depois de 

terminada a intervenção apenas alguns professores continuariam a utilizam as 

técnicas que haviam produzido a modificação desejada. Outros voltavam a seus 

velhos procedimentos. Isso indica a preocupação da autora em que as habilidades 

ensinadas aos professores fossem mantidas no futuro.   

BASSANI (1984) verificou a generalização do comportamento do professor 

durante o próprio curso/pesquisa, observando se os profes

s da semana seguinte para a classe, utilizavam ou não os dados 

registrados sobre o desempenho dos alunos. Como o programa de Bassani não 

chegou a focar estratégias de como ensinar, pode-se considerar a abordagem do 

tópico como indireta.  

De um modo geral, pode-se dizer que o ensino da utilização correta e 

efetiva de reforçadores, tratada no tópico anterior, promoveria por si só a 

manutenção e generalização do comportamento do aluno após a sua instalação. No 

entanto, para que isso ocorra a contento, é necessário que o comportamento do 

professor também seja mantido após a sua aquisição. Sem a garantia na 

                                                                                                                                                         
1) prover os interessados de um reforçamento através de um certificado e/ou crédito acadêmico;  
2) ensinar procedimentos práticos de mensuração e registro que possam ser empregados em sala de 
aula;  
3) apresentar princípios básicos de aprendi
comportamento;  

zagem que constituem o fundamento da modificação de 

4) dar info
escolar; 

rmações sobre pesquisas realizadas e suas possibilidades de aplicação no ambiente 

5) fazer os participantes realizarem trabalhos de modificação em sua própria escola;  
6) promover todos os contatos possíveis entre os participantes para que conheçam os trabalhos uns 
dos outros, e possibilitar-lhes  ainda uma aproximação com pessoas que já tenham seguido o curso e 
cujo conhecimento do assunto possa auxiliá-los a compreender os princípios e realizar seus próprios 
experimentos em salas de aula.  
Como informa Hall, no fim de 1972 o modelo de ensino responsivo terá sido ministrado a mais de 800 
professores e pais na área da cidade de Kansas. “(MEJIAS, 1972; p. 168 e 169) 
 
“... decidimos ministrar o modelo de ensino responsivo, de Hall, a pais, professores e outros membros 
da escola. Este programa está em andamento, seguindo as atividades que descrevemos neste 
trabalho de tese.” (p. 170) 
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manutenção do comportamento do professor, não há garantia de manutenção do 

comportamento do aluno. Como pudemos observar, isso não ocorre em todos os 

casos.  

trada na manutenção do 

comporta

uisa enfatizavam procedimentos de pesquisa bastante rigorosos, com 

ensino d

efas ou 

pares) c

o 

acontece com o comportamento de professores. Estes, mesmo quando obtêm 

A maior parte dos autores que se dedicam ao tópico o faz em relação ao 

comportamento do professor (MEJIAS, 1972; BITTENCOURT, 1973; LEITE, 1976; 

PARDO, 1978; CONSTANTINO, 1979; BEGA, 1980; BIZZOTTO, 1986 e BASSANI, 

1984), ou por encontrarem a menção a esse problema na literatura ou por 

encontrarem dificuldades na aquisição/manutenção do comportamento dos sujeitos 

em suas próprias pesquisas. A preocupação cen

mento do aluno é encontrada nos casos de LAGOA (1972), FAZOLARI 

(1989), GROSSI (1996) e SCHMIDT (1999). Neste segundo caso é interessante 

ressaltar que SCHMIDT (1999) não aplica o programa de ensino que propõe, 

FAZOLARI (1989) é autodidata e GROSSI (1996) trabalhou com atendentes que 

tiveram excelente adesão ao programa de ensino.  

Interessante notar que as formações referentes ao período inicial da 

presente pesq

e comportamentos de pesquisa ao professor que, provavelmente, geravam 

um custo de resposta elevado do professor. O professor devia, além de aplicar o 

procedimento, efetuar medições em todas as fases experimentais, 

concomitantemente com as tarefas de ensino regulares. Essas exigências foram 

diminuindo ao longo do tempo mas, pode-se afirmar que podem ter ocasionado 

problemas de manutenção do comportamento após a finalização da pesquisa. Trata-

se de uma hipótese a ser verificada em estudos posteriores.  

Em sua revisão de literatura, GROSSI (1996) apresenta um conjunto de 

estudos focalizando programas de treinamento para funcionários que trabalham com 

a pessoa portadora de deficiência mental. Segundo a autora, nas pesquisas que 

treinam funcionários que trabalham com pessoas portadoras de deficiência mental 

costuma-se verificar tanto boa generalização (para outras habilidades, tar

omo boa manutenção das habilidades adquiridas. O fracasso ou sucesso 

destes treinamentos é avaliado pelo desempenho das pessoas portadoras de 

deficiência.  

Curiosamente, tanto a literatura apresentada pelo conjunto de teses ora 

analisada, quanto alguns de seus resultados, levam a crer que o mesmo nã



 215

resultado

ndono poderiam ser 

investiga

 (com formação de mestrado e doutorado) tendem a 

perder o 

ara o desenvolvimento e manutenção de um 

repertório

ing community).  

Certamente, a formação inicial ou em serviço propiciada aos sujeitos dos 

alificados, como já visto, 

ndem a apresentar melhor ‘aproveitamento’ e manutenção das habilidades 

adquirida

s satisfatórios durante um procedimento experimental ou um programa de 

treinamento, tendem a abandonar a utilização do procedimento ou dá-lo por 

terminado ao final do programa de ensino, com conseqüente retrocesso do 

comportamento de seus alunos. As razões para tal aba

das (interferência da formação inicial? ausência de ensino de análise 

funcional? custo de resposta elevado? etc.). São tópicos para futuras investigações 

dos analistas do comportamento.  

ELLIS e GLENN (1995), num artigo intitulado: O que são repertórios 

analítico-comportamentais e como podem ser mantidos?; mencionam que mesmo os 

analistas do comportamento

contato com a sua disciplina e com as pesquisas teóricas e tecnológicas da 

AC/BR quando em trabalhos que não oferecem oportunidade para praticar análise 

do comportamento de um modo razoavelmente efetivo e/ou quando em trabalhos 

afastados de uma comunidade verbal que mantenha as práticas analítico-

comportamentais adquiridas no decorrer de sua formação (quando deveriam 

procurar formas alternativas de contato, como congressos, listas de discussão 

virtuais etc.). Ambientes propícios p

 analítico-comportamental seriam os continuamente modelados e mantidos 

dentro do sistema, como universidades, centros de pesquisa, programas e agências 

associadas que possam prover uma espécie de comunidade de aprendizagem 

continuada (continuous learn

trabalhos ora analisados não se compara ao de um analista do comportamento, tal 

como propõem ELLIS e GLENN (1995). Mas esse não parece ser o único ponto, ou 

o ponto principal, uma vez que sujeitos muito menos qu

te

s em  programas de formação que os próprios professores (vide caso das 

atendentes de GROSSI, 1996). As escolas brasileiras, de 1º, 2º ou 3º grau, com sua 

forte oposição à AC/BR (geralmente proporcional à ausência de conhecimento sobre 

o mesmo) seriam ambientes propícios para a criação e, principalmente, manutenção 

de repertórios analítico-comportamentais? Ou existem outros fatores a serem 

considerados, concernentes aos programas de ensino ou à própria comunidade? 

São perguntas que  por ora só podemos efetuar e solicitar auxílio da comunidade na 

busca de uma eventual resposta e/ou intervenção.  
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4.5.12. Como ensinar: respeito ao ritmo do aluno e individualização do ensino 
 

A individualização do ensino e o respeito ao ritmo do aluno costumam ser 

caracterí

tras), 

respectiv

ente em suas propostas 

(LAGOA

rabalho só era suplantada, por exemplo, quando se atingia o 

critério c

 

o aluno evoluir de uma unidade a outra é a ‘perfeição’ no desempenho em cada 

unidade. Além de preparar os monitores a utilizar um PSI com os seus futuros 

alunos, o próprio ensino dos monitores foi realizado com introdução crescente das 

funções de monitoria a serem exercidas, com acompanhamento por parte do 

sticas bastante presentes em metodologias de ensino derivadas da análise 

do comportamento, como a Instrução Programada e o Sistema Personalizado de 

Ensino, propostas por Skinner e Keller (embora existam inúmeras ou

amente, as mais conhecidas no Brasil. Um ponto interessante a ressaltar 

antes de partir para a apresentação dos resultados é a constatação de que os 

trabalhos que observam ou propõem a observação de repertórios de entrada e as 

diferenças individuais dos alunos em sensibilidade a reforçadores, ou outras 

quaisquer, poderiam ser classificados, a priori, como trabalhos que atendem o 

critério de individualização e respeito a ritmos individuais.   

Nove autores abordam esse tópico diretam

, 1972; LEITE, 1976; PARDO, 1978; BEGA, 1980; BIZZOTTO, 1986; 

FAZOLARI, 1989; GROSSI, 1996; RIBEIRO, 1997 e SCHMIDT, 1999) e um 

indiretamente (BASSANI, 1984).  

Em LAGOA (1972), a proposta de Montessori é apresentada como 

individualizada, sem perder de vista o contato com pares.  No trabalho de LEITE 

(1976), podemos dizer que o autor ensinou o professor a respeitar o ritmo da criança 

ao programar mudanças na atuação do professor apenas quando o aluno atingia o 

critério estabelecido. Também há respeito ao ritmo de aprendizagem do professor; 

uma fase ou passo do t

omportamental previamente estabelecido em relação ao objetivo, e o 

número de sessões variava de acordo com o grau de dificuldade para atingir o 

objetivo previsto naquela etapa.  

O trabalho realizado com ensino dos monitores por PARDO (1978) foi 

justamente um PSI – Personalyzed System Instruction ou Ensino Personalizado 

Individualizado – um ‘pacote instrucional’ cujas principais características são, entre 

outras, o respeito ao ritmo do aluno e a individualização do ensino. O requisito para
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planejad

amento foram 

pontos fo

ianças. Com total 

individua

do professor relacionadas a ‘como ensinar’, ensina a partir da 

identifica

is abundantes na literatura educacional brasileira. Os 

primeiros

r. As crianças-alvo dos dois 

estudos 

or, que garantisse controle sobre a emergência e reforçamento diferencial 

dos comportamentos esperados.  

As professoras foram ensinadas por BEGA (1980) a respeitar o ritmo do 

aluno, a planejar e a utilizar instruções. Podemos afirmar que o respeito ao ritmo do 

aluno e o estabelecimento de critérios comportamentais para reforç

rtemente enfatizados no programa desenvolvido pela autora. “No SPI todos 

devem terminar com o desempenho previamente especificado. A exatidão e 

qualidade podem variar de acordo com o critério do professor e o tempo varia com 

as habilidades e ritmo próprios de cada aluno.” (p. 15).  

O procedimento utilizado pelas professoras em BIZZOTTO (1986), é 

predominantemente individualizado, planejado especialmente para aquela criança e 

para o controle das estereotipias por ela apresentadas, seja nos momentos 

individuais, seja nos momentos em grupo com as demais cr

lização, o respeito ao ritmo do aluno é, por assim dizer, uma conseqüência. 

Podemos afirmar que se trata de um dos principais aspectos de ensino da proposta 

em questão.  

O episódio 2 de FAZOLARI (1989), ao fazer referência às classes de 

comportamentos 

ção de diferenças individuais, propondo procedimentos e atividades 

alternativas. Em outras palavras, dá ênfase ao respeito ao ritmo próprio do aluno e 

atendimento individualizado. Conforme já mencionado, em sua revisão de literatura a 

autora comenta a pouca quantidade de trabalhos existentes relacionados a ‘como 

ensinar’, em comparação com os focalizados em ‘como se aprende’. Trata-se de 

uma divisão efetuada pela autora entre trabalhos baseados em análise do 

comportamento (como ensinar) e os trabalhos baseados em abordagens cognitivas 

(como se aprende), estes ma

, juntamente com uma série de outras características, trariam tópicos como 

a individualização do ensino, com conseqüente respeito ao ritmo do aluno.   

Pelas mesmas razões já apontadas no trabalho de BIZZOTTO (1986), 

podemos afirmar que o trabalho de GROSSI (1996) também contém o ensino do 

respeito ao ritmo do aprendiz, por se tratar de procedimento totalmente 

individualizado e planejado para a criança em particula

são ambas crianças com severos distúrbios globais de desenvolvimento.  
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Conforme já mencionado, RIBEIRO (1997) considera que o seu trabalho 

atende os requisitos de individualização do ensino, amparando-se em Neri. Um dos 

aspectos do software utilizado e apontado pela autora como responsável pelos bons 

resultados obtidos com os alunos é o ‘ensino individualizado’. 

Os procedimentos de ensino que incluem individualização foram ensinados 

ao professor, porém, a execução propriamente dita é realizada pelo software. A 

principal 

ece produzir excelentes resultados na 

prendizagem dos alunos.   

IDT (1999) diz 

speito ao planejamento de atividades de ensino que abranjam o conjunto de 

alunos d

a seja 

tênue, nã

to ou modificação da intervenção ou plano de ensino. 

tarefa do professor nessa proposta seria entender a proposta que embasa 

o software e administrá-lo corretamente. Isso provavelmente ‘alivia’ o custo de 

resposta do professor, bem como par

a

O sétimo tópico do vídeo instrucional apresentado por SCHM

re

e uma classe, e que permitam que cada aluno possa trabalhar suas metas 

individuais de ensino. Poder-se-ia dizer que o planejamento de ensino no aspecto 

específico de respeito ao ritmo do aluno, já importante no ensino regular, apresenta 

especial importância no caso do ensino especial, onde as diferenças individuais 

podem ser ainda mais acentuadas.  

O trabalho de BASSANI (1984) aborda indiretamente o tema. Existe 

respeito ao ritmo do aluno/professor no ensino das professoras, com realização de 

pré-teste, pós-teste e atividades adicionais no caso de não alcance dos critérios de 

desempenho estabelecidos. 

 

4.5.13. Como ensinar: observação e manutenção de registros sobre 
comportamentos dos alunos como base para identificação de repertórios, 
modificações de materiais e procedimentos de ensino 
 

Essa categoria guarda semelhanças com a de pesquisa, principalmente nos 

aspectos de observação e registro do comportamento, e embora a diferenç

o podem ser consideradas categorias equânimes. Alguns comportamentos 

de um pesquisador são bastante semelhantes aos de um hábil observador e 

registrador do comportamento. A principal diferença é o objetivo da observação e 

registro, ou seja, no caso da pesquisa trata-se de descobrir relações ou correlações 

funcionais do experimento aplicado e no caso do professor trata-se de utilizar os 

dados obtidos no planejamen
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Treze do

e fatos e comportamentos do aluno, em 

consonâ

 registrar o comportamento, para 

identifica

o e execução do trabalho (sob supervisão).  

. A autora aponta, 

porém, 

houve manutenção de registros sobre as 

resposta

s dezessete autores abordam esse aspecto, o que diz da importância 

assumida pelos autores e pela AC/BR para o desenvolvimento da habilidade de 

observar e registrar o comportamento do aluno, partindo dos dados sobre o aluno 

concreto no planejamento de ensino.  

Na visão montessoriana oferecida por LAGOA (1972), o professor deve ser 

um hábil observador e registrador d

ncia com o princípio de não impor atividades, mas apenas sugeri-las.  

Nas etapas 1 e 2 do trabalho de MEJIAS (1972), o professor era ensinado a 

observar, descrever o comportamento e

ção de prováveis estímulos controladores, com a finalidade da psicóloga 

proceder às recomendações necessárias para que o professor as executasse. Cabia 

ao psicólogo/pesquisador, portanto, a tarefa de planejar a intervenção nas etapas 

iniciais (1 e 2). Mas na etapa 3, ele era ensinado a efetuar observações, registros, 

planejament

A manutenção de registros sobre as respostas dos alunos como base para 

modificações de procedimentos de ensino foi aspecto envolvido no trabalho de 

BITTENCOURT (1973), não tendo sido considerado satisfatório (mesmo 

parcialmente) o desempenho da professora em relação a este item

que a total ausência de precisão dos registros da professora (em 

comparação com o dos observadores), entre outros indícios, leva a crer que não 

foram efetuados com a precisão desejável (todos os valores  registrados pela 

professora eram múltiplos de 10). Problema semelhante não foi encontrado pela 

autora na literatura128.  

No estudo de LEITE (1976) 

s dos alunos pelo professor (e do pesquisador sobre o comportamento do 

professor e alunos) e elas foram utilizadas para o ensino de análise de contingências 

(antecedentes e conseqüentes), bem como para o planejamento dos passos 

posteriores a serem realizados com o aluno. Ou seja, o professor foi ensinado a 

observar e manter registros sobre as respostas dos alunos como base para 

identificação de repertórios, modificações de materiais e procedimentos de ensino.  

                                                 
128 A autora comenta que teria sido desejável que o
tivessem sido feitos nos mesmos momentos que os d

s registros das observações dos observadores 
a professora, mas não havia informações sobre 

quando ela efetuava os registros, e esperava-se que ela o fizesse dentro de sua rotina em sala 
ignorando estar sendo diretamente observada, o que impedia esclarecimentos diretos.  
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No trabalho de PARDO (1978), o monitor é ensinado a observar e registrar 

o comportamento do aluno (Relatar características das avaliações com 

preenchimento de tabelas ou tabulação de dados, construção de gráficos, 

identifica

A (1980) existe orientação sobre manutenção de registros 

sobre as

 professoras de BASSANI (1984) tenham sido ensinadas, 

basicame

 a 

auto-obs

ses funcionais.  

As atendentes, em GROSSI (1996), realizavam registros diários em folhas 

specialmente preparadas para tal. Tais folhas eram analisadas pela pesquisadora 

ção de categorias comportamentais pré-estabelecidas etc.) com a finalidade 

de subsidiar o programador/pesquisador/professor no planejamento.  

Em CONSTANTINO (1979), enfatiza-se a manutenção de registros sobre 

as respostas dos alunos como base tanto para planejamento (conforme já 

mencionado no item sobre pesquisa) e modificação de materiais e procedimentos 

utilizados, como para avaliação dos processos de ensino e aprendizagem.  

Na obra de BEG

 respostas dos alunos para embasar as atividades que compõem vários 

itens do programa, desde verificação de critério de desempenho até reformulação do 

programa, passando por liberação adequada de conseqüências.  

Embora as

nte, a observar e registrar o comportamento dos alunos, houve uma 

verificação sobre a função da manutenção de registros sobre as respostas dos 

alunos como base pra modificações de materiais e procedimentos de ensino 

(planejamento).  

FAZOLARI (1989), conforme já mencionado, defende que o professor 

desenvolva repertório de observação. Ele precisaria saber observar comportamentos 

e estabelecer relações entre comportamentos e contingências de ensino (incluindo

ervação) para executar as tarefas concernentes ao seu papel no 

planejamento e execução do seu plano de ensino. Tal tarefa é considerada de 

especial importância e, também, de especial dificuldade, pela ausência de repertório 

do professor, em sua formação inicial, tanto para realizar observação como para 

realizar análi

KREPSKI (1993) ensina às estagiárias habilidades de observação e de 

registro/descrição do comportamento das crianças e do professor como base para 

toda a seqüência de unidades subseqüentes. É com base na observação e registro 

do comportamento e das condições em que ocorria (ambiente físico e social) que se 

ensinou a caracterizar o repertório da criança, suas condições de ensino e, 

posteriormente, a identificar reforçadores entre outros.  

e
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na presença das ate

‘momento de dúvida

dita (correção de desempenhos e orient

propiciou às atende

pesquisadora ressalt

análise das folhas de

MAZZARO (1996) e RIBEIRO (1997) não enfatizam esse aspecto, mas 

Nove dos dezessete autores enfatizaram diretamente o ensino de gradação 

dos cont

A, 1972) atende ao critério de 

transform

a ‘motivação’.  

 e seqüencialmente. Na interpretação analítico-comportamental 

que LAG

ndentes, diariamente. Esse momento (atividade 4), intitulado 

s e esclarecimentos’, além da função formativa propriamente 

ações gerais), muito provavelmente, 

ntes serem reforçadas pelo seu desempenho, quando a 

ava as aquisições comportamentais da criança com base na 

 registro diário.  

pode-se dizer que também ensinam os professores a observar seus alunos e suas 

condições antes de iniciar a intervenção.  

 

4.5.14. Como ensinar: gradação dos conteúdos e da dificuldade 
 

eúdos e da dificuldade dos conteúdos a serem ensinados (LAGOA, 1972; 

LEITE, 1976; PARDO, 1978; BEGA, 1980; BIZZOTTO, 1986; FAZOLARI, 1989; 

KREPSKI, 1993; GROSSI, 1996; RIBEIRO, 1997). Duas autoras o fizeram 

indiretamente, conforme veremos a seguir (BASSANI, 1984 e SCHMIDT, 1999).    

A proposta Montessoriana (LAGO

ação do conteúdo em pequenos passos e ordenação crescente das 

dificuldades próprio de metodologias de ensino baseadas em análise do 

comportamento. Os materiais sensoriais, por exemplo, são graduados em seus 

elementos, além de isolarem uma qualidade única do objeto, possuírem o controle 

do erro, serem limitados e estéticos, facilitando assim a discriminação do que está 

sendo ensinado e oferecendo cuidados ‘motivacionais’ ao educando que deles se 

utiliza (material ‘auto-corretivo´). Cada série do material sensorial possui uma 

gradação sistemática de elementos e obedece ao critério de dificuldade crescente. A 

gradação se dá também inter-séries do material, minimizando possíveis erros, 

amenizando o custo de resposta da criança e ‘aumentando’ su

O ensino de uma habilidade só é iniciado após ter-se adquirido eficiência 

em habilidade anterior. O repertório do aluno vai sendo ampliado pelas exigências 

da atividade, gradual

OA (1972) efetua da abordagem montessoriana, a autora detecta que o 

comportamento vai sendo reforçado diferencialmente, atingindo mais e mais 

complexidade e sofisticação. 
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LEITE (1976) teve o cuidado de propor procedimentos com dificuldade 

crescente, em relação ao número de alunos atendidos, aos comportamentos a 

serem manipulados e tarefas a serem realizadas, juntamente com a apresentação 

da metodologia de pesquisa. Para atingir os objetivos intermediários e terminais do 

programa de ensino, a proposta foi elaborada e desenvolvida com aumento 

gradativo das dificuldades das tarefas.  

A metodologia de ensino que PARDO (1978) utilizou no preparo dos 

monitores e que os ensinou a utilizarem, o PSI, já contém a gradação dos conteúdos 

e das dificuldades em seu ‘modus operandi’.  

No trabalho de BEGA (1980) existe preocupação bastante presente com a 

transform

luno e mudando o tipo de atividade em 

compatib

s de ensino, mas à seleção de conteúdos, sua transformação em 

passos e

cia, aspecto relativo ao como ensinar, do qual faz parte, também, o 

episódio 

ação de conteúdos em seqüência (característica do SPI), tanto para a 

formação do professor quanto como característica do método a ser utilizado com os 

alunos. No caso de uma das professoras, houve uma antecipação aos passos do 

programa.  

No trabalho de BIZZOTTO (1986), as professoras também foram ensinadas 

a aumentar gradativamente o número de tarefas oferecidas ao aluno e o tempo do 

intervalo em DRO, com respeito ao ritmo do a

ilidade com  o ‘interesse’ pela mesma. 

Ao abandonar as cartilhas, FAZOLARI (1989) relata ter passado a ficar sob 

controle de ‘o que’ e de ‘como ensinar’. O quê ensinar nesse caso não se refere 

tanto a objetivo

 em seqüência (desde o trabalho com pré-requisitos até o ensino de sílabas 

complexas), constituindo-se em atividades relativas, no presente trabalho, à 

gradação de conteúdos e dificuldades.  

O episódio 3 de FAZOLARI faz referência à graduação do ensino, 

relacionando-o à existência ou não existência de pré-requisitos e à cumulatividade 

do ensino (definição de unidades de ensino). A graduação do ensino garantiria ainda 

o fornecimento de conseqüências reforçadoras mais imediatas e freqüentes. Em 

outras palavras, é dada ênfase à transformação de conteúdos em pequenos passos 

e, em seqüên

7, relativo ao estabelecimento de parâmetros de tempo no ensino, 

compatíveis com objetivos e desempenhos. 

Observa-se que o programa de ensino fornecido às estagiárias em 

KREPSKI (1993) obedece a uma seqüência lógica e gradual de dificuldade, que foi, 
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conseqüentemente, utilizada no desenvolvimento de atividades com os alunos 

sujeitos da pesquisa, afinados com o princípio de transformação de conteúdos em 

pequenos passos e em seqüência.   

As atendentes, em GROSSI (1996) foram ensinadas a aplicar (e não a 

planejar)

e perto, ajuda verbal), partindo dos de maior 

ajuda pa

Onze autores ao todo enfatizam esse tópico em sua proposta de formação, 

 que está em perfeita consonância com os preceitos da AC/BR e com o próprio 

princípio da modelag

final), uma das princ

Esse preceito é de conhecimento gener

comentários, mas MA

 

 

 a reestruturação da rotina da criança conforme elaborada por Grossi. As 

tarefas de cuidados pessoais a serem ensinadas à criança foram desdobradas em 

passos para consecução. As atendentes também foram ensinadas a oferecer níveis 

de ajuda gradativamente, dentro dos diferentes níveis de ajuda existentes (ajuda 

física total, ajuda física parcial, seguir d

ra os de menor.  

Segundo RIBEIRO (1997) o software utilizado na pesquisa foi construído de 

modo a apresentar gradualmente a proposta de aprendizagem de leitura, com 

exigência de domínio antes de avançar de um para o outro passo e respeito ao ritmo 

individual do aluno.  

Na formulação do ensino das professoras, em BASSANI (1984), há 

preocupação com a transformação de conteúdos em pequenos passos e em 

seqüência. A programação do procedimento foi efetuada com vistas a uma 

complexidade crescente, com a introdução de tarefas que incluíam as habilidades 

desenvolvidas no passo anterior e as expandiam. Porém, como a própria autora 

aponta, é possível que a dificuldade de alguns passos e materiais utilizados tenha 

sido subestimada. O tema é abordado neste trabalho, portanto, de modo indireto.  

SCHMIDT (1999) em sua revisão de literatura aborda indiretamente, como 

característica das funções do professor, o planejar a seqüência de conteúdos 

(transformação de conteúdos em pequenos passos e em seqüência), iniciando pelas 

atividades em que o aluno possa se sair melhor e ir aumentando gradualmente as 

exigências.  

o

em (reforço diferencial de aproximações sucessivas ao objetivo 

ipais técnicas de estabelecimento de novos comportamentos. 

alizado na área e dispensaria maiores 

TOS (1992) o descreve muito bem:  



 224

Use sempre o princípio de progressão gradual para estabelecer repertórios 

complexos. Dê inicialmente o máximo de ajuda necessária ao aluno e retire 

gradualmente esta ajuda; estabeleça critérios os mínimos possíveis de 

ação... 

(MATOS, 1992; p. 157) 

 

ento verbal, fading, time-out, instigação, 
treino d

(FRISAN

panhar a proposta de ensino Montessoriana. Tanto o ambiente 

preparad

A despeito do papel das condições antecedentes, as conseqüências que 

agem sobre o comportamento com sentido e direção também são encontradas, 

segundo LAGOA, no sistema de ensino montessoriano. Aí entra o papel de uma 

desempenho e aumente gradualmente suas exigências; construa 

seqüências longas passo a passo; finalmente, diminua gradualmente a 

freqüência e a magnitude dos reforçadores extrínsecos à situ

4.5.15. Como ensinar: Propor e executar estratégias e procedimentos de 
ensino que atuem sobre antecedentes e conseqüentes (modelagem, 
modelação, instruções – comportam

iscriminativo – discriminação condicional, discriminação condicional 
por exclusão etc.) 
 

Treze dos autores abordam estratégias de ensino diretamente (LAGOA, 

1972; MEJIAS, 1972; LEITE, 1976; PARDO, 1978; CONSTANTINO, 1979; BEGA, 

1980; MARTINS, 1986; BIZZOTTO, 1986; FAZOLARI, 1989; KREPSKI, 1993; 

GROSSI, 1996; RIBEIRO, 1997 e SCHMIDT, 1999) e dois indiretamente 

CO, 2001 e BITTENCOURT, 1973).  

Esse é um aspecto enfatizado por Lagoa. De acordo com LAGOA (1972), o 

ambiente preparado (prótese do meio) é construído de modo a favorecer a emissão 

de respostas e desenvolver comportamentos pré-requisito para atividades 

posteriores. O conceito de ambiente preparado tem correspondência com o conceito 

de ‘modelagem’ de comportamento. O planejamento do ambiente evidencia a 

acentuada ênfase de atuação sobre as condições antecedentes ao comportamento, 

que parece acom

o como os materiais utilizados oportunizam a emissão do comportamento, 

fornecendo estímulos discriminativos ou ‘dicas’ de como as atividades devem ser 

realizadas, aumentando as chances de haver reforçamento.  

O material preparado é limitado para cada atividade, como forma de 

controlar a atenção do aluno e ordenado de modo a favorecer a emissão da 

resposta adequada. 
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estratégi

a-se do que Skinner propõe. 

Para LA

o o grau de complexidade da tarefa.  

 seja, os estímulos contrastantes em princípio tornam-se cada vez 

ais semelhantes, tornando a discriminação de dimensões do estímulo cada vez 

ais sutil (material limitado e programado). Por fim, a eliminação gradual dos 

auxílios ou fading (SD

do tempo), o que é 

utilizada, aliada à mod

MEJIAS (1972), conforme já mencionado, supervisionou a montagem de 

pequenos projetos d

propunham procedim

em particular.  

Os dados de desempenho da professora, apresentados no trabalho de 

LEITE (1

robabilidade de 

emissão 

seus alunos.  

O monitor em PARDO (1978) não propõe procedimentos de ensino mas os 

executa. Entre as funções do monitor, propostas por PARDO (1978) nos objetivos 

gerais e intermediários da aplicação do primeiro programa encontram-se o 

fornecimento de ‘estímulos programados padronizados’ (ou situações ‘antecedentes’ 

a que corresponderia à modelagem, ou do reforço diferencial de respostas 

que se aproximam ao objetivo final. O repertório do aluno vai sendo ampliado pelas 

exigências da atividade, gradual e seqüencialmente, o que pode ser considerado na 

abordagem comportamental como: ‘o comportamento vai sendo reforçado 

diferencialmente atingindo mais e mais complexidade e sofisticação’. O 

favorecimento da motivação em Montessori aproxim

GOA (1972) o esquema de reforçamento intermitente utilizado pelo 

professor montessoriano favoreceria motivação ou ‘persistência’ na atividade, por se 

modificar ao longo do tempo, aumentando-se o tamanho da razão fixa ou variável, 

bem como aumentand

A redução gradual da amplitude da resposta também se presta ao princípio 

da modelagem, ou

m

m

s marcantes e densos de início vão se esvanecendo ao longo 

também, de acordo com a autora,  uma estratégia de ensino 

elagem de respostas.  

e ‘modificação de comportamento’, em que os professores 

entos variados a depender das características de cada projeto 

976), relacionam-se aos objetivos de habilitar a professora a observar 

comportamentos, registrar graficamente os mesmos e arranjar eventos 

conseqüentes, analisando funcionalmente as mudanças. Porém, o ensino também 

comporta a disposição de eventos antecedentes para aumento da p

de comportamentos. Essa questão foi tratada no Passo XII da 

programação. O pesquisador dispôs eventos antecedentes, modelou e dispôs 

eventos conseqüentes no ensino do professor, ensinando-o  a fazer o mesmo com 
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previstas na programação do treinamento) ao comportamento (instruções, 

esclarecimento de dúvidas, distribuição de material, enfim, estímulos acadêmicos 

que aum

a à palavra escrita 

as comunicações entre professores e alunos (instruções e regras ou caráter verbal 

o ensino) e o próprio uso de monitor.  

Além dos pr

do comportamento, 

1996) no tópico: ‘utiliz

também ensinou as p

que se constituem em

BEGA (1980 ento de condições 

ntecedentes (comunicação de critérios de desempenho, instruções claras e 

adequad

 dele, o que se lhe oferece, como deverá utilizá-lo e como vai ser a sua 

avaliação

Pear (1978), que listaram alguns pontos para que a instrução seja utilizada 

efetivamente: precisa estar ao alcance do entendimento do indivíduo para o 

qual ela é apresentada, e deve especificar o comportamento a ser engajado 

e contingências envolvidas para concordar ou não com a instrução. 

Instruções complexas devem ser divididas em passos mais fáceis. Elas 

entem a probabilidade de emissão de respostas acadêmicas adequadas 

pelo aluno).   

Os procedimentos de ensino característicos do PSI são o fortalecimento de 

aproximações sucessivas ao comportamento final (modelagem por reforçamento 

diferencial), o uso de palestras e demonstrações e a ênfase dad

n

d

ocedimentos especificamente relacionados à conseqüenciação 

já mencionados (para todos os trabalhos, exceto MAZZARO, 

ação correta e efetiva de reforçadores’, CONSTANTINO (1979) 

rofessoras a utilizar instruções e ‘dicas verbais’ com os alunos, 

 condições antecedentes de ensino.  

) também ensina, às professoras, o fornecim

a

as, fornecimento de condições para que o comportamento instruído 

ocorresse). Modelagem é procedimento utilizado no ensino das professoras e no 

ensino dos alunos. O professor, portanto, aprendeu a modelar comportamentos dos 

alunos. Houve forte ênfase na utilização de instruções (característica do SPI) como 

condições antecedentes de ensino. Tanto a pesquisadora as utilizou na formação 

das professoras, como fez com que estas as utilizassem no ensino dos alunos.  A 

instrução, de acordo com Bega, tem a finalidade de auxiliar o aprendiz a utilizar os 

recursos existentes para alcançar os objetivos de ensino, informando ao aluno o que 

se espera

.  

 

 
‘Instrução é a apresentação de estimulação verbal, falada ou escrita, em 

ordem para controlar o comportamento’. Esta foi a definição de Martin e 
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devem ser seqüenciadas para que se processem gradualmente, do 

comportamento mais fácil para o mais difícil. Devem ser liberadas de 

maneira agradável e delicada.  

A instrução deve mostrar coerência entre os objetivos, procedimentos e 

recursos. Ela deve dar ao aluno uma visão clara de sua localização no 

curso e qual deverá ser seu próximo passo. (BEGA, 1980, p. 16-17) 
 

Ainda segundo BEGA (1980), a comunicação, clareza e adequação das 

instruções fornecidas aos alunos (como condições antecedentes verbais) 

propiciaram bons resultados sobre o seu comportamento, retroagindo, por sua vez, 

sobre o comportamento do professor.  

 emitir teve utilidade para a atuação das mesmas, uma vez que “Elas 

verbaliza

autora para o ensino de 

modelag

de aprendizagem ao 

ensinarem (‘como ensinar’), o que foi efetivado por modelação ao utilizar a técnica 

de dramatização. 

A autora ac

modelo de comportamento em relação às

fornecendo aos su

reforçamento vicarian

as alterações ocorrid

sujeitos podem tê-los 104)129

                                                

Um dos aspectos discutidos pela autora é o papel das instruções escritas. A 

experimentadora não acredita que as instruções escritas tenham tido muito controle 

sobre o comportamento das professoras, mesmo porque eram também fornecidas 

oralmente. Porém, acredita que especificamente um quadro sinótico por ela 

construído e oferecido às professoras, com a síntese dos comportamentos que elas 

deveriam

vam gostar e propunham-se a fazê-lo junto com o experimentador”. (p. 106) 

Segundo MARTINS (1986), houve uma tentativa, não tão bem sucedida, de 

ensino de modelagem. A estratégia utilizada pela 

em para os professores foi a dramatização, seguida de análises e 

discussões. Não se trata de uma técnica exclusiva da análise do comportamento, ou 

dela derivada, embora não seja incompatível com os princípios da mesma. A autora 

ensinou os sujeitos a utilizarem no ensino alguns princípios 

redita que os mediadores (estagiários) podem ter agido como 

 categorias avaliadas nas aulas práticas, 

jeitos oportunidade de aprendizagem por modelação e 

te, com generalização para as aulas práticas.  “Dessa forma, 

as talvez tenham advindo de um comportamento imitativo...os 

 assimilado e generalizado para suas aulas práticas.” (. 

 
129 Do modo como foi utilizada, pode-se dizer que a técnica favorece a discriminação entre o uso 
incorreto de um princípio (no contraste entre a apresentação do uso inadequado e do uso inadequado 
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Para a autora, a técnica da dramatização foi eficiente por viabilizar relações 

interpessoais reforçadoras e propiciar discussões em que os sujeitos possam se 

expressar livremente nos níveis ‘cognitivo’ e ‘afetivo’ e por oferecer ocasião para os 

sujeitos e

 

, os de reduzir estereotipias em uma 

criança s

 já mencionados: 

mitirem respostas e “recuperarem estímulos discriminativos capazes de pôr 

em ação comportamentos intraverbais dos alunos sobre a matéria, recuperando-se 

assim o aprendido e explicitando as dúvidas”. (p. 98). 

As professoras participantes do estudo de BIZZOTTO (1986) foram 

ensinadas a executar/utilizar procedimentos de ensino (e não a propô-los) como 

extinção/time out e modelagem. Esse foi um dos principais aspectos ensinados no 

trabalho de Bizzotto.  

Elas também foram ensinadas a utilizar instruções e dicas130, conforme 

citações a seguir: 

 
Foram dadas instruções conhecidas do sujeito, tais como: ‘S, mãos na 

mesa’, ‘quieto’. As instruções foram seguidas de ‘dicas’, como contato físico 

nas mãos, braços, rosto e cabelos de S, acompanhadas de reforçamento 

social, como: ‘muito bem’, ‘que bonito’. (BIZZOTO, 1986; p. 30) 

 

A ajuda física dada ao sujeito no decorrer destas atividades caracterizou-se 

por pequenos contatos físicos em suas mãos, dirigindo-as para os objetos... 

(BIZZOTTO, 1986; p. 33).  
 

Importante notar que os procedimentos utilizados (reforçamento positivo e 

negativo em DRO, time out, instruções e instigação/dicas) estão em consonância 

com os objetivos do trabalho, quais sejam

everamente retardada no ambiente natural de sala de aula. 

Os procedimentos a serem utilizados pelo alfabetizador, para FAZOLARI 

(1989), são: discriminação de estímulos (treino discriminativo), diferenciação de 

respostas, fading, emparelhamento segundo o modelo, além dos

                                                                                                                                                         
do mesmo pelo professor, na dramatização) de aprendizagem e o uso correto. Também, conforme a 
autora, favorece a modelação do uso correto.  
 
130 De um modo aproximado ao que MEJIAS define como ‘instigação’, embora a autora do trabalho 
ora apresentado não utilize o termo. 
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avaliação de repertório de entrada, estabelecimento de objetivos, divisão em 

unidades e avaliação contínua.  

O reforço diferencial na modelagem por aproximações sucessivas é 

trabalhado na etapa 3 (habilidade de aplicação de princípios de aprendizagem na 

análise e planejamento de condições de ensino) do trabalho de KREPSKI (1993). 

Para a autora, o reforçamento diferencial de comportamentos próximos ao final, ou 

modelagem, são habilidades básicas para domínio do professor. 

 

 

spectos do programa de ensino de Grossi.  

Na atividade 2, as atendentes foram ensinadas a oferecer diferentes níveis 

de ajuda, partindo dos de maior ajuda para os de menor ajuda131, com as técnicas 

                                                

Entre os princípios fundamentais para a aprendizagem estão o 

reforçamento diferencial e a modelagem por aproximações sucessivas. 

Para que o procedimento de reforço diferencial funcione com bons 

resultados, é importante que sejam reforçados aqueles comportamentos 

que se aproximam cada vez mais do objetivo terminal de ensino. Este 

procedimento é denominado ‘modelagem’ ou ‘reforçamento diferencial por 

aproximações sucessivas’. (KREPSKI, 1993 p. 56). 

 

As atendentes que participaram do estudo de GROSSI (1996) seguiram 

orientações sobre reestruturação de rotina, de modo a favorecer a participação da 

criança e, também, sobre o ensino das quatro tarefas (cortar e rechear o pão; servir-

se; despir-se; banhar-se; vestir; escovar os dentes; lavar as mãos e o rosto) 

envolvidas no trabalho, utilizando-se de diferentes níveis de ajuda (rotinas 

apoiadas). Foram utilizadas instruções verbais orais e gráficas/escritas para as 

atendentes na atividade 1 (orientações gerais), com a pesquisadora fornecendo 

listagem de orientações  e afixando cartolina numa das paredes do quarto da 

criança.  

A exemplo de PARDO (1978) e BIZZOTTO (1986) elas apenas executaram 

procedimentos de ensino e não os propuseram. A execução de procedimentos de 

ensino foi um dos principais a

 
131 O que poderia ser considerado como emprego de técnicas de modelagem e esvanecimento de 
estímulos ou fading: “Todas as tarefas ensinadas à criança-alvo, inicialmente, era necessário 
recorrer-se à ajuda física total, para que ela conseguisse realizar a maioria dos passos. No entanto as 
atendentes foram treinadas a, gradativamente, oferecerem níveis de menor ajuda, saindo da ajuda 
física total, passando pela ajuda física parcial, seguir de perto, até chegar a ajuda verbal, dando 
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de demo

las deveriam 

escrever o comportamento que essa criança deveria apresentar na realização da 

Em RIBEIRO (1997) foram utilizados procedimentos de discriminação 

condicion

comportamento a ser mantido) e outros.” (SCHIMDT, 1999; p. 8).  

nstração (fornecimento de modelo), supervisão e instrução verbal. Dentro 

dos diferentes níveis de ajuda descritos anteriormente, a atendente era treinada a 

apresentar classes de comportamento que nele se encaixassem. Exemplo: ajuda 

física parcial – oferecer pequenas ajudas na realização dos passos das tarefas, tais 

como: segurar no punho o cotovelo para direcionar o movimento da criança, na 

realização dos passos das tarefas e posicionar utensílios ou vestimentas, de modo a 

facilitar o seu desempenho, na execução dos passos das tarefas; seguir de perto – 

acompanhar os movimentos da criança na realização dos passos das tarefas, com 

a(s) mão(s) sobreposta(s) à(s) da criança, mas sem encostar, como se fosse uma 

sombra do seu movimento.  

A instrução verbal foi uma técnica utilizada no ensino das atendentes e 

também ensinada a elas, uma vez que ajuda verbal era o último nível de ajuda 

passível de ser oferecido à criança, precedido de ajuda física total, parcial e seguir 

de perto. Na ajuda verbal oferecida pelas atendentes à criança, e

d

tarefa.  

al, procedimentos de discriminação condicional por exclusão e a própria 

utilização do computador como instrumento de ensino. 

SCHMIDT (1999), em sua  revisão de literatura, afirma que alguns estudos 

da área têm como foco a descrição/aplicação de alguns princípios-chave de 

aprendizagem. Neste caso, a ênfase estaria nos conceitos e procedimentos mais 

difundidos pela literatura, quais sejam, nas palavras da autora: 

 
 

 “aquisição ou instalação de comportamentos (procedimentos de 

modelagem ou aproximação sucessiva, modelação, encadeamento, 

esvanecimento de estímulos etc.), estabelecimento de controle de estímulos 

(procedimento de treino discriminativo, reforço diferencial, discriminação 

condicional etc.), manutenção do comportamento (estabelecimento de 

diferentes esquemas de reforço, de acordo com a análise do 

 

                                                                                                                                                         
assim, oportunidade à criança de realizar os passos das tarefas, o mais independentemente 
possível.”( p. 59) 
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As obras que se destinam a analisar sua aplicação costumariam descrever 

como se aplica cada um deles minuciosamente, em quais situações, os 

comportamentos que o professor deve adotar etc. 

Um ponto bastante enfatizado pela autora é que, seja ao formular 

instruções, ao apresentar correções ou ao aplicar estratégias de ensino, deve-se 

levar em conta a avaliação das condições iniciais de repertório dos alunos e 

adequação das atividades a serem propostas a esse repertório.  Outros 

procedimentos de ensino que possam ser usados de modo alternativo ao das 

instruçõe

ta do repertório.   

mente uma vez que não 

ensina a

s, estas eventualmente não compreendidas pelo aluno (por falta de 

repertório), são mencionados como sendo o estabelecimento do controle 

discriminativo por meio de atividades em que o professor possa fazer reforço 

diferencial do comportamento do aluno ou modelagem dire

Numa proposta de formação de professores, a autora menciona que ao 

professor devem ser ensinados diferentes procedimentos de ensino. A capacidade 

de proposição e execução de procedimentos de ensino é um dos principais aspectos 

da proposta de formação de SCHMIDT (1999). O professor deve conhecê-los para 

poder mudar os que utiliza ou substituí-los quando necessário, ao invés de insistir 

nas mesmas estratégias (ex.: uso quase exclusivo de instruções orais). 

O processo de controle de estímulos denominado discriminação ou ‘treino 

discriminativo’ é abordado no quinto tópico do vídeo instrucional, não como conceito 

básico de análise do comportamento, mas como estratégia/procedimento de ensino. 

Os procedimentos da professora na condução das atividades de ensino com os 

alunos são o oitavo tópico tratado no vídeo didático e dizem respeito à habilidade de 

realizar treinos discriminativos e utilizar diferentes estratégias (‘como ensinar’) 

derivadas de princípios de comportamento.  

BITTENCOURT (1973) aborda o tema indireta

 ensinar, mas observa o desempenho de uma professora treinada 

anteriormente em modificação do comportamento em projeto sob responsabilidade 

da psicóloga da escola, ensinando a professora a utilizar reforço.  

Um dos módulos (o módulo 4) do programa de ensino de FRISANCO 

(2001) destinou-se a ensinar a proposição de atividades e estratégias de ensino ao 

elaborar planejamento de aula de Arte (de modo semelhante à seleção de um 

conteúdo acadêmico nessa ou em qualquer outra disciplina), em função dos 

objetivos propostos e em consonância com todos os outros elementos já 
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trabalhados, quais sejam, as características dos aprendizes (para quem ensinar) e o 

contexto em que se desenvolve o programa de ensino (contingências institucionais). 

A pesquisadora apresentou os objetivos de ensino de Arte trabalhados em módulo 

anterior (examinar o produto artístico e expressar idéias, sentimentos e emoções ao 

produzir Arte) e, em seguida, solicitou aos sujeitos que propusessem atividades de 

ensino adequadas aos objetivos propostos, indicassem procedimentos adequados 

para desenvolver as atividades de Arte propostas e que testassem a atividade 

proposta

a de ensino para a autora, assumem o sentido de tipo de 

técnica 

, caso esta não fosse conhecida pelo sujeito.  

Resumindo, os principais aspectos trabalhados além da formulação/seleção 

dos objetivos gerais do ensino de arte e sua análise em termos de objetivos 

intermediários, com ajuda dos PCNS, foram as dicas da pesquisadora sobre como 

conseguir material para as aulas de Arte e como transformar tais objetivos e 

materiais em atividades de ensino de arte. A capacidade de propor e utilizar 

estratégias e procedimentos de ensino constitui-se, portanto, em um dos principais 

aspectos ensinados por FRISANCO (2001), porém, é importante ressaltar que 

atividades ou estratégi

escolhida (desenho, pintura, recorte, dobradura, colagem, escultura, 

fotografia, discriminação de sons, construção com sucata), modalidade artística 

escolhida, providenciar materiais a serem utilizados e adaptá-los quando necessário 

e não de técnicas comportamentais propriamente ditas. Neste sentido, pode-se 

afirmar que Frisanco abordou procedimentos de ensino de forma indireta. MAZZARO 

(1996), assim como FRISANCO (2001), também não ensina a ensinar, no sentido de 

ensinar os professores a planejarem e proporem procedimentos  de ensino 

baseados em AC/BR. Os professores participantes do estudo de MAZZARO (1996) 

foram alvo de um programa de ensino mas não foram ensinados a utilizar nenhum 

dos procedimentos utilizados por Mazzaro na consecução de seu planejamento de 

ensino132

                                                

.  BASSANI (1984) também não tem como foco de formação ensinar a 

ensinar e sim a observação.  

 
132 MAZZARO (1996) desenvolve nas professoras habilidades de conhecimento e de intervenção na 
realidade, prevenindo e até curando nos moldes da assistência primária em saúde. Após a aquisição 
dessas habilidades no programa de ensino desenvolvido pelo pesquisador, as professoras passaram 
a desenvolver novos comportamentos, aplicando testes, exames, efetuando observações, indicando 
tratamentos elementares, realizando encaminhamentos, socializando o conhecimento adquirido, 
orientando pais e realizando levantamentos que permitiram o diagnóstico de situações que 
possibilitaram propor e executar intervenções que visassem à solução ou amenização dos problemas 
identificados.  
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Esse foi um ponto de formação bastante enfatizado entre os autores 

nalisados, o que está em consonância com a aparente importância que o ensinar a 

ensinar tem para a comunidade de AC/BR e 

estratégias que apare

ensinar a ensinar são

antecedentes como 

antecedente). Poderí

de estratégias aos professo

embora, as estratégia das aos objetivos dos estudos 

ropostos (ex.: ensinar a utilizar reforço positivo na densidade e freqüência 

adequad

4.5.16. C

rações; ênfase dada à palavra escrita nas comunicações 

entre professores e alunos e o uso de monitores.  

A utilização de tecnologia de ensino está evidenciada, especialmente no 

passo 2 da etapa introdutória de ensino de monitores, dedicado ao estudo do texto 

“Adeus, Mestre” de F. Keller, com exame e posterior aplicação das características 

básicas de um CPI. Na programação de ensino do monitor encontra-se o ensino dos 

elementos que caracterizam o ensino em um curso programado individualizado, 

conforme proposto por Keller, seu idealizador, dentro de uma concepção de análise 

do comportamento.  

BEGA (1980), assim como PARDO (1978) também utiliza como tecnologia 

de ensino o SPI, com os mesmos aspectos envolvidos, exceto a utilização de 

monitores. Também enfatiza na proposta a coerência entre objetivos, a avaliação 

a

a preocupação com o como fazê-lo. As 

cem com maior freqüência entre os autores que se dedicam a 

 a modelagem e as instruções, atuando tanto sobre condições 

conseqüentes (no caso das instruções, por excelência, como 

amos afirmar que poderia ser oferecida uma variedade maior 

res, conforme recomendação de SCHMIDT (1999), muito 

s ensinadas tenham sido adequa

p

a, como no estudo de BITTENCOURT (1973), revelou-se mais difícil do que 

poderia parecer à princípio). Mas a escolha de técnicas e sua adequação a 

situações cotidianas de ensino pressupõe um conhecimento de sua variedade, o que 

não parece ocorrer no caso dos professores dos estudos analisados.  

 
omo ensinar: Utilização de tecnologia de ensino 

 

Características de como ensinar, próprias do CPI (ou SPI), enquanto 

metodologia/técnica de ensino, foram previstas no programa de ensino de monitores 

de PARDO, 1978 (bem como no futuro ensino de alunos): fortalecimento de 

aproximações sucessivas ao comportamento final (modelagem por reforçamento 

diferencial); ritmo individualizado de ensino, requisito de perfeição a cada unidade; 

uso de palestras e demonst
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constante do processo, as atividades corretivas para o aluno e reformulações para o 

programa, conseqüenciação contingente, registro do desempenho do aluno e, por 

último, mas não menos importante, a utilização de instruções de forma clara ao 

aluno, ndo a especificação dos objetivos, critérios de desempenho de 

comportamentos, tipos de reforço a serem dispensados, sempre em coerência entre 

objetiv oc entos e recursos. A capacid  de utilização da técnica de 

ensino denominada SPI é o principal aspecto do programa de ensino desenvolvido 

por BEGA.  

FAZOLARI (1989) mostra a relevância que atribui à tecnologia do ensino, 

ao propor  programa de ensino em alfabetização como produto de sua trajetória 

profissional, sugerindo investigações do mesmo em pontos específicos e sem 

considerá-la como conjunto de regras a serem seguidas.  

O tópico de ensino do professor mais fortemente enfatizado no trabalho de 

RIBEIR itua-se em ‘como ensinar’, mais especificamente na utilização de 

software educacional preparado de acordo com os 

cíp ivid ação do ensino. Tal software é apresentado como 

portamento e como recurso de ensino a 

culdades de aprendizagem de leitura. Os 

as tra os  3o e 4o encontros destinados à capacitação de professores foram 

ados à apresentação do software “Mestre”, ao manuseio das suas funções na 

ção de algumas delas e ao conhecimento 

softwa , o que possibilita o conhecimento 

lha o e  d empen ia de erros e 

 (1997) aponta um caminho promissor na  utilização 

softwares educacionais que respeitem aspectos de ‘como se ensina’ ao mesmo 

O recurso técnico/tecnológico mais encontrado por SCHMIDT (1999) na 

mportamental aplicada em ensino especial é a 

idualizada de ensino. Mais recentemente duas estratégias ou 

 específicas de ensino, criadas especificamente para o ensino especial, 

riam sendo relatad pela literatura como as mais tema de 

syste pts

me delay).

col.), SCHIMDT (1999) relata o surpreendente índice de sucesso de tais estratégias 

conte

os, pr edim ade

 um

O (1997) s

tecnologia de ensino, ou seja, 

prin

embasado nos princípios da análise do com

ser aplicado a crianças que apresentem difi

tem

volt

elaboração de tarefas didáticas, à resolu

do relatório de resultado propiciado pelo 

deta

acertos.  O trabalho d

de 

passo em que aliv

literatura sobre análise co

programação indiv

tecnologias

esta

menor instigação (

(constant ti
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tad no

re

do s br  o es ho do aluno, em termos de freqüênc

e RIBEIRO

iam o custo de resposta do professor.  

as 

m of least prom

 Apoiand

 eficientes: o sis

) e o procedimento de atraso constante 

iteratura especializada (Doyle e col., Wolery e o-se na l
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de ensino. O sistema de menor instigação é apresentado como tendo índice de 

linha de base. O índice de sucesso do procedimento de atraso constante (sem 

ão) é de 97,7%, propiciando aprendizagem 

mais rápida e com menos erros133.  Pode-se afirmar que a utilização de 

ino diversificadas e apropriados aos alunos é um dos 

principais aspectos enfatizados por SCHMIDT (1999) em sua proposta de formação. 

Podemos afirmar que há pouca utilização de tecnologia de ensino nos 

trabalhos analisados, uma vez que apenas cinco dos dezessete trabalhos enfatizam 

pico. Dentre as tecnologias utilizadas encontramos dois trabalhos (PARDO, 

1972 e BEGA, 1980) com ensino programado individualizado baseado em Keller 

ado ou SPI – sistema personalizado de 

instrução), um trabalho que propõe o seu próprio programa de ensino de 

alfabetização (FAZOLARI, 1989), um que utiliza software educativo baseado em 

análise do comportamento e a generalíssima programação individualizada de ensino 

As programações individualizadas de ensino, são as tecnologias preferidas 

os autores que enfatizam a utilização de tecnologia de ensino em suas 

programação individualizada de ensino é 

tão grande que alguns autores chegam a igualar ensino baseado em análise do 

vidualizado, muito embora, existam diversos tipos de 

‘pacotes instrucionais’ com denominações diferentes. De fato, a individualização do 

o arece ser um ponto em comum entre os diversos pacotes instrucionais 

ujeito único, ou de vários sujeitos com medidas 

iduais em contraposição a medidas estatísticas, é definidor de pesquisa em 

Ao discorrer sobre as habilidades a serem desenvolvidas na formação de 

LLIS e GLENN (1995) mencionam algumas 

tecnologias educacionais existentes e que poderiam estar sendo utilizadas  

                                                

sucesso de 85%, e nos outros 15% existiria melhora do desempenho em relação à 

desmerecer o sistema de menor instigaç

técnicas/tecnologias de ens

esse tó

(CPI – curso programado individualiz

em SCHMIDT (1999).  

pelos pouc

propostas. A identificação da AC/BR com a 

comportamento com ensino indi

ensin  p

existentes (assim como o estudo de s

indiv

análise do comportamento).  

analistas do comportamento em geral, E

 
Intere cedimentos incluídos nesses sistemas de ensino bem sucedidos não 

s pela professora observada por Schmidt, ou seja, ela não se utilizava de dicas ou 
prompts) para facilitar ao aluno o desempenho correto da tarefa, ao contrário, parecia 

pudesse desempenhar-se corretamente sem a ajuda de instigadores. A professora 
nstrucional com o desempenho incorreto do aluno, aceitava o erro como 

resposta final e, via de regra, apresentava ela mesma a resposta correta ao aluno.  
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huma outra di a tem as vantagens da análise do comportamento 

em preparar futuros professores para avançar em suas disciplinas pelo 

no. Tecnologi ducacionais como o sistema personalizado de 

instrução (Keller, 1968), o ensino preciso (Lindsley, 1992), a instrução direta 

ann e CA ) e o modelo Morningside (Johnson e Layng, 

1992), e a abordagem sistemática de supervisão de dissertações e teses 

(Malott, Malott e Brethower, 1988) podem ser usados ou ter seu uso 

adaptado para o ensino de análise do comportamento nos níveis de 

graduação e pós-graduação. (p. 288)134

Excetuando a de Keller, as demais tecnologias de ensino citadas por ELLIS 

onhecidas no Brasil, a exemplo das 

tecnologias citadas por SCHMIDT (1999), desenvolvidas para o ensino especial. A 

ilização de gias de ensino da AC/BR é uma constante a despeito 

de sua eficácia comprovada.   

LUNA (2000), apoiando-se em Sherman, menciona  que métodos de ensino 

individualizado, apesar da eficiência 

  r ltados de squisas publicadas, não foi adotado por 

eis pelas políticas educacionais nos EUA. No Brasil, tecnologias de ensino 

como o ensino programado também estão longe de serem consideradas pelos 

ã r de ter sido a mais utilizada dentre os estudos ora 

 (tecnologia de programação de ensino), pode-se afirmar que não o foi 

numa freqüência elevada.  

 

                     

 

Nen sciplin
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e GLENN (1995) são praticamente desc

pequena ut  tecnolo

eficientes, entre eles o ensino programado 
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responsáv

gestores de educaç o e, apesa

analisados

                            
e has s th sis has in preparing its future teachers 

nologies such as the personalized 
 (e.g. Engelmann & Carnine, 1982) the 
matic approach to thesis and dissertation 

supervision (Malott, Malott, & Brethower, 1988) can all be used or adapted for use in teaching 
behavior analysis at the undergraduate and graduate levels.” (p. 288) 
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14 
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15 

Ribeir

o 

16  

Schmid
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17  

Frisanc

o 

nsi na fo açã e fess es d  trab lhos ali  

4. Ensino X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X (1º 

PA) 

X  

4.1. 

Concepçã

ensino 

o de 

X   X 1º X   138    X 139       

PA 

4.2. 

aprendizagem 

Concepção de 

X          X 140     X   

4.2. 

Concepçã

conhecimento 

o de 

       X           

4.4. 

Concepção de 

educação/Para 

quê ensinar 

 Ind.    X 141    X     X 2º PA Ind.   X   

                                                 
135 Não há efetivação de proposta de ensino. Caso houvesse, provavelmente contemplaria. 
136 Não há efetivação de proposta de ensino. Caso houvesse, provavelmente contemplaria. 
137 Não ensina habilidades de ensino propriamente ditas, mas habilidades de intervenção na realidade, promovendo, prevenindo e até curando nos moldes 
da assistência primária em saúde.  
138 SPI 
139 Classe de comportamentos ligada à classe de comportamentos de aprender, valoriza condições de ensino criadas pelo professor na instalação, extinção e 
manutenção de comportamentos dos alunos.  
140 Oposição à aprendizagem decorrente de fatores internos como inteligência ou maturidade, fatores sócio-culturais desvinculados do processo de ensino e 
das condições criadas pelo professor.  
141 No treino introdutório 
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4.5. Papel do 

professor 

X X142  Ind. 143 X 
144

Ind. 
145

X 146 X 147 Ind. 148   X 149 

(PA) 

X 150 

(PA) 

X151 152 
(NE) 

Ind. X 153 2º 

PA 

X 154

4.5.1 .Pa

quem ensinar 

ra    55 nd.    56 57  158 1º 

PA 

.   59 nd.    X 1 I X  Ind.  X  X 1 X 1 X Ind X 1 X 160 I

                                                 
nto e execução de pequenos projetos de modificação do comportamento 
ã ste to 

ensi amento conjunto com o pesquisador – programa de tivo explícito de ensinar o p or a anali  e manipular 
cias 

anejamento pelo monitor .Ele é mediador entre programador e aluno, o monitor toma ciência do planejamento mas não planeja 
to de jogos recreativos atrelado ao pesquisador – não tem o mesmo nível de autonomia que, por exemplo, BEGA confere ao professor 
rogramar em SPI, explicitamente ensinado a planejar 

nsina diretamente 
or  proc iment s de tra égias ais, sob c trole d s objetiv op stos, das características e ne ssi anifestas 

 durante a alfabetização e o conhecimento produzi pela ciência sobre os processos de aprendizagem.  
m separado várias das habilidades que o professo eve dominar para executar seu papel. Etapas 5 e 7. 
mento foi proosto de forma complementar ou conj com as professoras, denotando o caráter de autonomia que o professor deve possuir no 

cio de suas funções, partindo do conhecimento do aluno, do planejamento da intervenção e modos de consecução da mesma.  
152 Na conclusão a autora sugere a continuidade do estudo, entre outras sugestões, com a de que as atendentes sejam ensinadas a elaborar roteiros de 
ensino de forma independente e a reestruturar rotinas também, de acordo com as suas necessidades e as da criança. Currículo funcional de LeBlanc e Mayo 
e LeBlanc é um currículo baseado em análise do comportamento.  
153 Ao abordar itens incluídos em ‘papel do professor’, aborda o papel do professor direta ou indiretamente (para quem ensinar ou identificação de 
repertórios, pré-requisitos, diferenças individuais, suscetibilidade a diferentes tipos de reforço etc., explicitação de objetivos comportamentais  claros, 
selecionar conteúdos acadêmicos, avaliar o desempenho do aluno como condição para replanejamentos, incluindo auto-avaliação do professore seus 
métodos de ensino. Planejamento de atividades de ensino que abranjam o conjunto da classe e permitam a cada aluno trabalhar suas metas individuais de 
ensino.  
154 Ensinou a propor atividades e estratégias de ensino em função dos objetivos propostos e demais aspectos trabalhos no treinamento. Tenta desenvolver 
no professor a responsabilidade pelo planejamento das contingências educativas, desenvolvendo sua autonomia no que diz respeito, principalmente, aos 
passos iniciais da programação ou planejamento de ensino de arte para pessoas portadoras de necessidades especiais. Também fala em autonomia na 
introdução dotrabalho e na discussão dos resultados em contraposição ao fazer alienado que predominaria, de cumprimento de regras e de curriculum.  
155 Identificação de existêcia ou ausência de pré-requisitos para a atividade, embora não como passo preliminar; treinamento de observação do aluno e auto-
observação 
156 Avaliação de repertório de entrada ou investigação do repertório básico – inicial ou de entrada – do aluno. Criação de condições para que a criança se 
comporte, expresse comportamentos encobertos e evidencie o que conhece sobre estímulos gráficos sonoros na tarefa de investigar repertórios básicos.  
157 Conhecer suas capacidades e limitações relativas ao desempenho acadêmico. Avaliação de repertório inicial, diretamente relacionada à habilidade na 
aplicação de princípios de aprendizagem e papel do professor. Etapa 4 diz respeito ao ensino da habilidade de avaliar os pré-requisitos necessários à 
alfabetização: psiconeurológicos, cognitivos e de linguagem.  

142 Planejame
143 Na conclus o defend

no de planej
e e aspec

144 Há 
contingên

 cópia;  obje rofess sar

145 Não há pl
146 Planejamen
147 Aprender a p
148  Não e
149 Prop
pelos alunos

ed o  ensino - atividades, es t , materi
do 
r d
unta 

on o os pr o ce dades m

150 Enfatiza e
151 O planeja
exercí



 239 239 

4.5.2. O quê 

ensinar 

X161 

1º PA 

Ind. 
162

  Ind.
163

 X 164 X 2º 

PA 

  X 165 X   Ind. 
166

X 167 X  X 1º PA 

4.5.3. Quanto 

está sendo 

ensinado 

      Ind.  X   X  X 3º 

PA  

  X  Ind.    X  X   

4.5.4. Como 

ensinar 

X  X  X  X  X  X  X   X  X  X  X   X  X  X  X  

4.5.5.1. 

Minimizar ou 

eliminar 

contingências 

aversivas 

X  Ind. 
168

     Ind X      X  X    

4.5.5.2. 

Utilização 

correta e 

efetiva de 

reforçadores 

X169 Ind.  X170 

PA 

X 
171 
2º 

PA 

X 172 X 173 X 174 

1º 

PA 

Ind.  X  X  X  X   X  1º 

PA 

X  X  X  

                                                                                                                                                                                                                                           
158 Ensina os professores a conhecer seus alunos, identificando quem eles são, não restringindo o conhecimento ao repertório acadêmico mas, considerando 
também as condições fisiológicas que podem impedir a aquisição de repertório acadêmico.  
159 Parte do conhecimento do aluno e suas possibilidades. 
160 Necessidade de avaliação do repertório inicial dos alunos como etapa inicial do planejamento, do qual dependem a determinação dos objetivos e o 
planejamento dos procedimentos e atividades de ensino .  
161 Objetivos bem definidos, desenvolvimento de pré-requisitos como observação, atenção, desenvolvimento de discriminação, educação de movimentos, 
autogoverno, autocontrole, autoconfiança, cooperação, persistência/motivação no trabalho 
162 Na discussão 
163 Objetivos são estabelecidos pelo programador, o monitor toma ciência dos mesmos mas não os estabelece 
164 Formulação de objetivos comportamentais 
165 Definição de objetivos intermediários e terminais (de modo enfático) – três primeiros tópicos ou classes de comportamento que o professor deveria 
desenvolver.  
166 Indiretamente – estreita e indissociável relação com a concepção analítico-comportamental sobre tais assuntos. 
167 Segundo a autora entra no ‘pacote’ de individualização de ensino proposto por Neri (1980) 
168 Indiretamente, na discussão (mas quem coloca como objeto de formação do professor?) 
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242

rdo com o
198 Programa de ensino em alfabetização.  
199 Tópico mais fortemente enfatizado: testagem de programa de ensino multimídia, elaborado de aco s
Software Mestre (manuseio de suas função na elaboração de tarefas didáticas, resolução de algumas, delas
propiciado pela software.  
200 Sistema de menor instigação e procedimento de atraso constante.  
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5. FINALIZANDO.... 
 
 

É interessante ressaltar, inicialmente, que as contribuições aqui ressaltadas 

dizem respeito ao modo como a AC/BR foi utilizada ao longo dos anos na formação 

de professores, por autores de teses e dissertações brasileiras das áreas de 

educação e psicologia, entendendo que o modo como aplicaram a filosofia e a 

tecnolog

s é bastante reduzido 

(265 ou 2

ução em AC/BR 

voltada à

ia dela derivada constitua-se numa contribuição da área, especificamente 

advinda das teses e dissertações, conforme delineamento do problema de pesquisa.  

De um universo de 10.174 resumos de trabalhos de pós-graduação strictu 

sensu defendidos em programas de pós-graduação em psicologia e educação no 

Brasil, existentes em treze programas (de um universo de 42 programas de 

psicologia e 64 programas de educação), foram encontrados 282 trabalhos Tipos 1 e 

2 ou formação de professores/educação da produção nas instituições analisadas 

(correspondendo a 2,77% da produção dos 13 programas). Dentre esses trabalhos, 

17 deles ou 0,16% correspondem a trabalhos voltados especificamente à formação 

de professores.  

Verificamos que o número de trabalhos, tanto em AC/BR voltados à 

educação em geral como os voltados à formação de professore

,60% e 17 ou 0,16%, respectivamente), se comparados aos números totais 

(10.174).  

O número pequeno de trabalhos em AC/BR em relação ao número total de 

cada instituição é uma constante mesmo em instituições com sólida tradição de 

pesquisa como a USP SP (119 de 3.062 ou 3,88%), que responde por 42,19% (119 

de 282) do total de trabalhos produzidos em AC/BR voltados à educação/formação 

de professores em todo o Brasil.  

Interessante notar que, em números relativos, a maior prod

 educação/formação de professores pode ser conferida à UFSCAR SP, 

levando-se em consideração o período de existência do programa e a proporção de 

trabalhos em relação ao número total de trabalhos defendidos no programa (72 de 

269 ou 26,76%).  

O estado que mais contribui para a área é o estado de São Paulo (81,9% 

de 282), na região sudeste, muito embora existam contribuições vindas de outros 

estados e regiões do país. As instituições que mais produziram trabalhos em AC/BR 
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voltados à educação e à formação de professores no período analisado são a USP 

SP (119 ou 42,19%) e a UFSCAR SP(72 ou 25,53%), seguidas da PUC SP (38 ou 

13,47%) e da UFRGS RS (14 ou 4,96%).  

As instituições públicas respondem pela imensa maioria dos trabalhos Tipo 

1 - ligados à formação de professores em AC/BR - e 2 encontrados, ou 85,81% dos 

mesmos. A PUC SP e a UCG-GO são as únicas instituições privadas, além de 

confessionais, filantrópicas e comunitárias a contribuírem para a produção de AC/BR 

em educação/formação de professores.  

Dentre os orientadores de trabalhos Tipo 1 - ligados à formação de 

professo

e que contribuem 

para a p

úmero de programas existentes em todas as áreas 

tem cres

sicologia da UCG-GO, 

muito em

res em AC/BR - e 2 destacam-se pela marca de sua contribuição duas 

professoras da USP SP, as professoras doutoras Carolina M. Bori e Geraldina Porto 

Witter, a primeira falecida recentemente.  

Nas instituições e programas existentes há mais tempo 

rodução em AC/BR para a educação/formação de professores, observa-se 

um decréscimo na produção no decorrer do tempo (PED PUC SP, IP USP, UNB DF 

e UFPA PA). Em duas instituições houve desaparecimento da produção, quais 

sejam, a UFRGS RS e a FE USP. Por outro lado, novos programas tem surgido (a 

pós-graduação brasileira e o n

cido muito ao longo das décadas). Em alguns existe tendência crescente na 

produção, embora em números pequenos (UERJ RJ, UEL PR, UFSC SC). Na 

UFSCAR SP, a produção tende a ser constante. Em dois dos programas 

escrutinados não é possível captar tendências numéricas na produção pela sua 

recentidade, a saber, o PEXP PUC SP e o programa de p

bora o PEXP PUC SP seja mais do que promissor na produção da área, 

uma vez que se trata do único programa de pós-graduação no país com produção 

exclusiva em AC/BR.  

Esses dados contradizem a afirmação usual e generalizada de uma 

suposta predominância de trabalhos ‘behavioristas’ na educação nos anos 70 e 

coincidem, no que diz respeito à baixa incidência, com os dados obtidos por MOROZ 

et al (1999) para o programa de estudos pós-graduados em Educação: Psicologia da 

Educação, na PUC SP. 

No caso específico dos trabalhos de pós-graduação strictu sensu Tipo 1 – 

formação de professores - , as instituições que mais contribuem são a USP SP 

(Instituto de Psicologia) e a UFSCAR SP (Educação Especial). A frequência de 
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trabalhos Tipo 1 (formação de professores) manteve-se baixa ao longo das três 

décadas analisadas e a orientadora que contribuiu com o maior número de trabalhos 

voltados à formação de professores na área, cinco dentre os dezessete analisados, 

foi a Prof

 Skinneriana de ensino. Skinner não possui uma proposta de 

formação

nte201, seja em relação ao preparo para ensinar (como ensinar em 

sua ‘inte

esquisa em análise do 

comporta

a. Dra Carolina M. Bori (USP SP).  

Pelos resultados obtidos, pudemos perceber que os três autores utilizados 

na revisão de literatura (BIJOU, 1970; ZANOTTO, 1997 e GIOIA, 2001) forneceram 

um quadro bastante consistente do que seriam os elementos a serem encontrados, 

em conjunto ou isolados, compondo programas de formação de professores 

derivada de uma visão

 de professores, propriamente dita,  mas foi um professor e preocupou-se 

expressamente com educação. Tanto o volume quanto a especificidade de sua 

produção acadêmica sobre o comportamento humano possibilitam a criação de um 

conjunto de contribuições bastante específico voltado à formação de professores.  

As justificativas para a realização dos trabalhos Tipo 1 - ligados à formação 

de professores em AC/BR - analisados são centradas em problemas generalizados 

da formação doce

rioridade’), seja em relação à visão crítica sobre macro contingências 

(problemas sócio-econômicos e políticos afetos à educação), seguidas do 

atendimento de demandas institucionais de intervenção em aspectos variados como 

disciplina, insucesso escolar e superação de dificuldades relatadas por professores. 

Pode-se afirmar que a preocupação com a superação de despreparo e ausência de 

formação específica no exercício de funções educacionais é uma constante nesses 

trabalhos e, portanto, uma das principais contribuições da AC/BR para a formação 

de professores no Brasil.  

Há uma pequena predominância de trabalhos experimentais e mistos em 

relação aos não experimentais, o que é uma tradição na p

mento, embora nem todos os trabalhos experimentais utilizem-se de 

metodologia característica da AC/BR (os trabalhos experimentais e mistos utilizam-

se de delineamentos diferenciados como AB, Linha de base múltipla, ABAB - em 

dois casos-, pré e pós-teste). Dentre os trabalhos não experimentais há 

                                                 
201 Os trabalhos foram realizados em momentos históricos diferentes e com diferentes objetivos, 
porém, os problemas de formação docente referidos não mudaram muito ao longo do tempo. O 
professor era considerado insuficientemente preparado com relação à sua  visão crítica sobre a 
realidade educacional  e com relação à sua função de ensinar por grande grande parte dos autores 
analisados (e, acrescentaríamos, pela literatura especializada,) e continua sendo, ao longo do tempo.  
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predominância dos descritivos. Isso indica possível necessidade da comunidade 

discutir especificidades e dificuldades próprias da pesquisa aplicada, caracterizada 

por ser 

ndo-se o período de 32 anos transcorrido. Mesmo levando em 

consider

nar (planejamento e 

execução

realizada em ambientes naturais de altíssima complexidade (inúmeras 

variáveis em combinação na produção de um ou mais fenômenos comportamentais), 

com necessidade de intervenção em problemas de relevância social e individual, 

aliada à necessidade de atender critérios próprios da AC/BR no que diz respeito ao 

grau de rigor experimental e controle de variáveis.  

Em decorrência do pequeno número de trabalhos realizados em formação 

de professores, o número de professores (aproximadamente 85) e alunos envolvidos 

(aproximadamente 1.800) nos trabalhos analisados em formação de professores 

(obviamente, teses e dissertações presentemente analisadas) também é reduzido, 

considera

ação que outros trabalhos na abordagem (que não teses e dissertações) e 

sobre o tema em questão, possam ter sido produzidos, e provavelmente o foram, os 

números encontrados nos fazem pensar sobre o alcance reduzidíssimo que a AC/BR 

tem na formação de professores em nosso país. Formas alternativas de ampliar o 

contato com professores pela comunidade analítico-comportamental e multiplicação 

de esforços para a divulgação da abordagem, tanto na formação docente inicial 

como na continuada, fazem-se necessários de modo urgente.  

O nível de ensino envolvido nos trabalhos é, predominantemente, o ensino 

fundamental, mais especificamente as séries iniciais. A Educação básica/infantil e a 

educação especial aparecem em segundo lugar. Os dados da pós-graduação 

brasileira nesse aspecto são semelhantes a de estudos realizados em outros locus, 

como a produção do Journal of Applied Behavior Analysis (MARMO, 2002; SULZER-

AZAROFF e GILLAT, 1990). Tais resultados indicam que a comunidade deveria 

estar ampliando seus interesses e esforços também para a segunda metade do 

ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior.  

Além do óbvio interesse em ensino e formação de pessoal 

educacional/professores e no ensino de habilidades de ensi

 de CPI/SPI, habilidades de observação e registro de comportamento de 

alunos, aplicação de princípios e conceitos da AC/BR e ensino de análise funcional 

do comportamento), os trabalhos também focaram interesse em temas como 

comportamento acadêmico, comportamento não acadêmico e comportamentos-alvo 

mistos. Os comportamentos-alvo acadêmicos, como objeto da formação do 
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professor, concentram a maior parte dos interesses, como a leitura/escrita, 

comportamento de estudo e, mesmo, habilidades artísticas. A comunidade também 

é requisitada a trabalhar e o faz, embora em menor quantidade, com 

comportamentos alvo não acadêmicos (Excessos comportamentais – agressão, 

auto-agressão e estereotipias; Disciplina - problemas de comportamento ou 

comporta

sição de comportamentos acadêmicos.  

mento disruptivo; comportamentos recreativos; comportamentos de 

cuidado pessoal diário e habilidades relacionadas à saúde e higiene). Alguns desses 

comportamentos, todavia, a depender da freqüência com que são emitidos, podem 

interferir negativamente na aqui

Os trabalhos, basicamente, não tratam de filosofia em suas propostas e, 

quando o fazem, é de modo indireto (comentários gerais na introdução ou 

discussão) e não como tópico de formação. Menos da metade dos autores incluíram 

tópicos filosóficos, em suas propostas (ainda que indiretamente).  

Os conceitos básicos da abordagem são tratados com maior destaque que 

a filosofia, com uma pequena predominância de autores o fazendo de modo direto 

em suas propostas de formação. Nenhum dos sub-tópicos de conceitos básicos 

destacou-se nas propostas, uma vez que nenhum deles chegou a ser tratado por 

mais da metade dos autores.  

O ensino de pesquisa é presente nas propostas de formação. Mais da 

metade dos autores incluíram pesquisa em suas propostas, especialmente os 

procedimentos de investigação experimental. Já o sub-tópico ‘demonstração de 

relações funcionais’ obteve menor interesse por parte dos pesquisadores e a relação 

entre pesquisa básica e aplicada, apenas interesse indireto.  

O conteúdo de maior destaque nos programas de formação é o ensino. 

Todos os autores incluíram esse tópico em suas propostas. Os sub-tópicos que mais 

se destacaram em ensino (tratados por mais da metade dos autores) foram: Papel 

do professor (ensino de autonomia em planejamento e execução do plano de 

ensino),  Como ensinar: Utilização correta e efetiva de reforçadores, Como ensinar: 

Promoção da manutenção e generalização do comportamento após a instalação, 

Respeito ao ritmo do aluno e individualização do ensino, Como ensinar: Observação 

e manutenção de registros sobre comportamentos dos alunos, Como ensinar: 

Gradação dos conteúdos e da dificuldade, Como ensinar: Propor e utilizar 

estratégias e procedimentos de ensino. Se levarmos em consideração a abordagem 

indireta do assunto, os sub-tópicos de como ensinar : ‘Para quem ensinar 
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‘(considerar para quem se ensina a partir da avaliação de repertório inicial) e ‘O quê 

ensinar’ (estabelecimento de objetivos), são tratados de modo direto por uma 

quantidade intermediária de autores.  

Os sub-tópicos de ensino com menos destaque, ou os assuntos que menos 

despertaram os esforços explícitos dos pesquisadores foram: Concepção de ensino-

aprendizagem, Concepção de conhecimento, Concepção de educação/para quê 

ensinar, Quanto está sendo ensinado (avaliação processual e final), Como ensinar: 

minimizar ou eliminar contingências aversivas, Como ensinar: Utilização de 

tecnologia de ensino.  

ELLIS e GLENN (1995) sugerem, baseados em Hopkins e Moore, para a 

formação do analista do comportamento (podendo o analista ser um professor, um 

assistente social, um profissional de reabilitação ou um psicólogo) um currículo 

baseado em: princípios de comportamento; metodologia de pesquisa de sujeito 

único e observação direta do comportamento; questões conceituais; e intervenções 

comportamentais com ênfase na área de atuação do analista em questão, neste 

caso, no ensino.  

Tomando po

organizada a partir das sugestões de BI

(2001) acrescida da

trabalhos de pós-gra

poderiam centrar m

comportamento (ou rimorando a formação em 

pesquisa As intervenções comportamentais no ensino ou o como ensinar está 

sendo co

r base a proposta da AC/BR para a formação de professores, 

JOU (1970), ZANOTTO (1997) e GIOIA 

s sugestões de ELLIS e GLENN (1995) observa-se que os 

duação strictu sensu brasileiros em formação de professores 

ais esforços em questões conceituais e princípios de 

filosofia e conceitos básicos), ap

. 

ntemplado pelos estudos, constituindo-se em uma contribuição da AC/BR 

para a formação de professores. A observação do comportamento, aspecto 

relacionado à pesquisa,  também está sendo contemplada.  

Porém, como pudemos perceber, há aspectos a serem problematizados 

com referência ao ensino de princípios/conceitos básicos e, também, com referência 

à pesquisa. Privilegiar apenas o ensino de conceitos básicos não parece ser 

eficiente, e o ensino do como fazer ou como ensinar sem estofo conceitual também 

não parece ser satisfatório, uma vez que não se pode agir sem saber para quê e por 

que. Utilizar uma técnica, proveniente que qualquer abordagem, sem conhecer seus 

pressupostos filosóficos e conceitos teóricos básicos equivale a “estar com os pés 
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firmemente plantados em pleno ar”. O ideal seria encontrarmos um meio termo 

satisfatório, ou fornecer uma formação integral que contemplasse os dois aspectos.  

de sujeito único em uma ou mais salas de 40 a 60 

alunos.  

de’ (cognitivistas). As segundas seriam mais numerosas 

e possuir

s 

s trabalhos que operam com tecnologia de ensino e a única autora (FAZOLARI, 

989) que propõe um programa de ensino próprio o faz com inúmeras ressalvas à 

Os autores dos trabalhos analisados são unânimes em defender, pela 

própria escolha do tema de seus trabalhos, que o professor deve ser ensinado a 

ensinar. Alguns autores analisados como LEITE (1976) e SCHMIDT (1999) são 

enfáticos em recomendar que o professor seja ensinado a ensinar e que aprenda, no 

caso de LEITE (1976), na prática e, no caso de SCHMIDT (1999), ou na prática ou 

observando a mesma (o que coincide com recomendação expressa de BIJOU, 

1970). Já o ensino de pesquisa ao professor nos moldes de um pesquisador 

aplicado em AC/BR esbarra no aparente altíssimo custo de resposta que envolve a 

aplicação de delineamento 

Defender que o professor deva ser ensinado a ensinar, no entanto e por 

absurdo que pareça, não é uma posição unânime na educação. Ao contrário, os 

métodos de ensino ou o como ensinar tendem a ser menosprezados na pedagogia, 

conforme já mencionado por SKINNER (1972)- ver introdução do trabalho - e GATTI 

(1992), já citada no corpo do trabalho, ao se referir à diferença entre o ensino de 

teorias de aprendizagem (ou desenvolvimento) e teorias de ensino na formação de 

professores. LUNA (2000) também nos alerta nesse sentido, bem como CARNINE 

(1992) ao discorrer sobre o direito do professor ter acesso às ‘ferramentas’ básicas 

de seu trabalho. Umas das autoras analisadas, FAZOLARI (1989) distingue entre 

teorias que privilegiam o ‘como se ensina’ (associadas ao AC/BR) e as teorias que 

privilegiam o ‘como se apren

iam muito mais adeptos no meio educacional. Isso indica que o ensinar não 

estaria sendo suficientemente valorizado na formação do professor. CARVALHO 

(2000) menciona que a epistemologia genética piagetiana não contém nenhuma 

proposta de como ensinar, considerado irrelevante e até inadequado. A ‘rejeição’ a 

métodos e ao como ensinar pode ser, portanto, decorrente da predominância de 

teorias cognitivistas/construtivistas (piagetianas) na educação.  

A ênfase ao como ensinar, forte característica dos trabalhos analisados, 

ocorre sem que se privilegie o aspecto exclusivamente técnico ou um modus 

operandi do tipo ‘receituário’. Ao contrário, os resultados  mostram que são pouco

o

1
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sua utilização como co ica na abordagem se 

á, portanto, sem privilegiar exclusivamente o aspecto técnico, ao contrário do que 

sup

brasileira.  

É especialmente desejável que estudos históricos sejam realizados para 

na 

par

mé

Isto

edagogia e sim pela gênese do conhecimento no sujeito) e também não existe na 

fun

pro gem, assumindo 

sponsabilidade pelo planejamento e pela execução do plano de ensino, 

tom

guiar pelo aluno sem descartar as contribuições científicas e técnicas produzidas e 

ublicadas ao longo de dezenas de anos, no que concerne à compreensão científica 

minar para ensinar 

e um modo afinado com a AC/BR pode parecer muito grande, a princípio, e talvez 

par

apl

ana e com a sua  identificação 

rofissional básica e as autoras não acreditam que exista razão para crer que a 

ou istente social, educador ou 

specialista em reabilitação (no caso do mestrado).  

par

njunto de regras. A formação metodológ

d

se poderia supor com base no que comumente se fala a respeito da AC/BR e seu 

osto atrelamento ao tecnicismo no caso da periodização da história da educação 

melhor destrinchar e contar a influência do behaviorismo/análise do comportamento 

educação, especialmente brasileira, cuja associação com o tecnicismo nos 

ece precipitada e indevida.  

Ressaltamos, portanto, que possuir uma teoria de ensino ou valorizar o 

todo de ensino não equivale a seguir um conjunto de passos ou um receituário. 

 não existe em Piaget (mesmo porque o autor nunca se interessou pela 

P

AC/BR. Valorizar o método pressupõe ter habilidades para observar o aluno, analisar 

cionalmente o comportamento do aluno e o seu próprio comportamento como 

fessor, analisar o processo de ensino-aprendiza

re

escolhendo as estratégias mais adequadas e tendo ciência da razão de cada 

ada de decisão. É compreender o processo de ensino-aprendizagem, é deixar-se 

p

do comportamento humano, e do modo como ocorre no ensino formal. 

A quantidade de habilidades que um professor deve do

d

seja. São habilidades que todo professor, teoricamente, deveria e poderia dominar 

a ensinar com base na AC/BR e equivalentes às habilidades de um analista 

icado do comportamento. Para ELLIS e GLENN (1995) a formação que um 

lista do comportamento deve ter não se confund

p

preparação de um analista do comportamento deva ser menor que a de um médico 

psicólogo (no caso do doutorado) ou de um ass

e

O professor deveria ter, portanto, uma formação específica e cuidadosa 

a ensinar de acordo com os princípios da análise do comportamento, no entanto, 
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a sua formação é apontada como deficitária em vários aspectos e é especialmente 

form e o conjunto de 

onhecimentos básicos que um professor deveria dominar, conforme concebido por 

tam

dos

de to, a 

rmação típica dos cursos de educação no nosso país é a do tipo analisada por 

esp

em psicologia e em educação. Sobre a opinião generalizada acerca da AC/BR 

ncluindo a opinião dos cursos em educação) LUNA (2000) afirma numa seqüência 

... a literatura proveniente de não-analistas do comportamento é, de um 

modo geral, catastrófica, para dizer o melhor... É perfeitamente possível 

entender que pressupostos assumidos por esta ou aquela abordagem não 

ar a obra 

criticada. Que se escrevam textos em que se afirmam posições de Skinner 

par as que temos 

ssumido e um compromisso de maior inserção da comunidade analítico-

edu

sus

onsistente de nossa seriedade enquanto profissionais e pesquisadores e da 

ma

de

problemática no caso da AC/BR. LUNA (2000) comenta que em sua experiência em 

ação docente, muitas vezes teve a sensação de qu

c

especialistas de diversas áreas, era equivalente a um mestrado strictu sensu, 

anho o grau de exigência quanto aos conhecimentos e habilidades esperados 

 professores. Como agravante ao suposto nível de exigência no repertório final 

formação de um professor habilitado a aplicar análise do comportamen

fo

GIOIA (2001) e arriscaríamos afirmar, compartilhada por muitos cursos de psicologia 

alhados pelo país, incluindo os grandes centros e alguns centros de excelência 

(i

de trechos que dispensa comentários: 
 

 
 

sintonizem com outros, já assumidos por nós.... inadmissível é que as 

pessoas escrevam críticas sem se darem ao trabalho de estud

que ele passou anos negando... (p. 147) 

 

A maximização do aceite das contribuições da AC/BR para a educação e 

a a formação de professores demanda uma revisão das prátic

a

comportamental em publicações, eventos e trabalhos voltados ao público final 

cacional. Não contamos com o apoio de modismos educacionais e nem 

tentação de políticas oficiais, razão pela qual a divulgação cuidadosa e 

c

eficiência de nossas práticas, no contato com o professor, parece ser a alternativa 

is promissora. Devemos, portanto, considerar seriamente a criação de políticas 

 inserção, para a divulgação e crescimento das contribuições que oferecemos à 
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educação. Trata-se de um compromisso com a ciência, com a educação e com a 

erção (ou 

usência de inserção), existem também considerações a serem feitas no que 

abo

ensino, a avaliação de práticas educativas não tem sido exatamente uma constante 

a educação (LUNA, 2000 e CARNINE, 1992), razão pela qual a eficiência 

mé C/BR não parece possuir apelo 

ue sinalize a  sua adoção.  

form

pre ção 

rasileira. A referida autora pergunta sobre a parcela de responsabilidade da própria 

de 

realmente inocentes a respeito do vasto arsenal de contribuições advindas da 

sicologia, disponíveis e sub-utilizados pelos educadores. "Isso porque não é 

ess

con

(GO

r da rejeição já estabelecida e baixa receptividade do público 

ducacional, a ausência do contato com o público educacional não favorece a 

exp

gen do 

omportamento se dê a contento, favorecendo a apropriação de seus principais 

edu

qua    

 

cidadania.  

A despeito da necessidade de revisão de nossas práticas de ins

a

concerne à práticas educacionais, possivelmente relacionadas à rejeição da 

rdagem. Conforme já mencionado no caso da pouca utilização de tecnologia de 

n

(geralmente bem estabelecida em pesquisas realizadas com rigor e seriedade) de 

todos ou tecnologias de ensino baseadas em A

q

Descartar o conhecimento produzido em AC/BR para a educação e para a 

ação de professores equivaleria a cometer o ‘pecado da inocência’, conforme 

conizado por GOLDBERG (1978) em artigo clássico da psicologia da educa

b

Educação no que respeita à relativa inefetividade das relações entre ambas as áreas 

conhecimento, ou seja, os educadores continuariam a agir como se fossem 

P

pecado ser inocente - isto é, agir com desconhecimento de conseqüências - quando 

e conhecimento é inexistente. Mas persistir nas suas práticas, quando esse 

hecimento já está disponível é fazer da inocência um exercício culposo..." 

LDBERG, 1978; p. 24). 

Apesa

e

dissolução de preconceitos e aquisição de conceitos. Consideramos importante, pelo 

osto, que a comunidade da AC/BR tenha uma proposta de superar os equívocos 

eralizados sobre a abordagem, para que a formação em análise 

c

pressupostos e que atinja um número maior de profissionais e estudantes de 

cação, conseguindo com isso, talvez, desencorajar a forte rejeição a priori com a 

l a abordagem é recebida no meio educacional e maximizando sua utilização.
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7. ANEXOS 
 

ANEXO 1 

eira carta) enviada a todos os programas de pós-gradua

logia, mais IBICT.  

dutos e Serviços 

 

Modelo de carta (prim ção 

em educação e psico

 

 Para: TB / IBICT 

A/C: Gerência de Pro

 Ref.:  Contribuições 

(Análise do Comporta

Educação, Análise A

e Educação, outros). 

 

Prezados Senhores 

 

Estamos realizando 

Psicologia da Educa

apoio da CAPES, u

Comportamento aplic

informar a existência

título do trabalho e o n

 

Contando com essa v

 

 

gue

utor Pedrosa, 

Curitiba-Pr CEP 8042

ter99@

 

da Análise do Comportamento à Formação de Professores 

mento e Educação, Análise Experimental do Comportamento e 

plicada do Comportamento e Educação, Behaviorismo Radical 

no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

ção da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com 

m trabalho de análise da produção científica da Análise do 

ada à Educação. Neste sentido, solicitamos o obséquio de nos 

 de teses e dissertações Brasileiras nessa área, indicando o 

ome do profissional responsável. 

aliosa colaboração, despedimo-nos. 

Cordialmente, 

Maria Ester Rodri

Rua Do

s 

78 Apart. 401-B Centro 

0-120 

e.mail: mariaes uol.com.br 
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ANEXO 2 

gunda carta) enviada aos progra

 

Modelo de carta (se mas de pós-graduação em 

psicologia e educação que não responderam a primeira carta 

 

 São Paulo, 01 de De

 

PROGRAMA: PSICO L - 

NÍVEIS: M - 

UNIVERSIDADE FED

ÁREA BÁSICA: PSIC

Curso e áreas de co

Ecologia Social 

Logradouro: AV. PAS

Bairro: PRAIA VERME

CEP: 22290240 Caixa

Telefone: (021) 3873-5348 / (021) 2295-3481 Ramal: 

85 

zembro de 2002. 

SSOCIOLOGIA DE COMUNID. E ECOLOGIA SOCIA

ERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ 

OLOGIA 

ncentração: Mestrado em Psicossociologia da Comunidade e 

TEUR, 250 FUNDOS SALA 05. 

LHA Cidade/UF: RIO DE JANEIRO/RJ 

 Postal: 

FAX: (021) 295-31 E-Mail: eicos@psycho.ufrj.br 

es e dissertações defendidas no programa de pós-graduação

 

Ref.:  Listagem de tes . 

 

s 

 

Estamos realiz o: 

Psicologia da Educa iversidade Católica de São Paulo, com 

um os de 

teses e dissertações ão e 

em psicologia, no Bra  (1970 a 2000).  

o,

listagem completa d  

possível, com resumo  e resumos as 

que serão utilizadas n

Prezados Senhore

ando no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educaçã

ção da Pontifícia Un

apoio da CAPES,  trabalho que necessita da análise de títulos e resum

defendidas em programas de pós-graduação em educaç

sil, num período de 30 anos

Neste sentid  solicitamos o obséquio de nos informar a existência de uma 

as teses e dissertações defendidas no seu programa, se

, para que possamos selecionar dentre os títulos

o nosso trabalho. 
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Existindo essa il ou, 

ainda, o fornecimento rama de 

pós-graduação) em q

 

 

om

 

Cordialmente 

 

o

oão Ram

-001 Fon

mariaester99@uol.com.br

 listagem digitalizada, agradecemos o seu envio por e.ma

 da home page (da universidade ou do próprio prog

ue possa ser encontrada. 

Contando c  essa valiosa colaboração, despedimo-nos. 

Maria Ester R drigues 

alho, 325/13 Perdizes São Paulo/SP. 

e (11) 3868-4443 

 

Rua J

05008

 

 
ANEXO 3 – C

 

 

Quadro 19: Objetivo geral dos trabalhos Tipo 1 - ligados à formação de professores 

em AC/BR - analisado

 

LAGOA (1972) ais, 

omo nele estão implicados princípios de 

fessores’, que os capacite a 

 

D ROM – SEGUNDA CONTRA CAPA DO TRABALHO 

ANEXO 4 

s.  

Descreve o sistema Montessori em seus elementos essenci

demonstra c

aprendizagem e apresenta a programação de um ‘curso 

individual de treinamento de pro

ensinar crianças de 03 a 06 anos, em termos montessorianos.

MEJIAS (1972) análise experimental 

ivo específico: 

ação 

três 

Verifica a possibilidade de aplicação da 

do comportamento em situação escolar no nosso meio. 

Realiza nove estudos, cada um com seu objet

seis são desenvolvidos no recreio, envolvendo a program

de jogos e visando o desenvolvimento da interação social; 

são desenvolvidos em sala de aula, tendo em vista o êxito dos 
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alunos em atividades acadêmicas. 

BITTENCOURT 

(1973) 

o desempenho de um professor treinado em 

o de 

a 

lema 

estigado; no objetivo 

 

Observar 

modificação do comportamento, em projeto de modificaçã

comportamento e em programa que poderia ser caracterizado 

como de treinamento continuado, sob responsabilidade d

psicóloga da escola. Já que a manutenção seria um prob

e um problema insuficientemente inv

estaria incluído um teste de manutenção do comportamento

adquirido no treino e a eficiência do mesmo.  

LEITE (1976) tos 

as 

tivos terminais relativos 

portamentos expressos no repertório do professor; 2) 

e 

tarefas 

ntos 

ntes procedimentos. Esperava-

 dados de 

, obtidos 

registro do comportamento do professor 

 

ino.   

inal do treinamento: Tornar a professora capaz de 

Testar um programa que abrangesse alguns dos aspec

problemáticos do treinamento de professores e tivesse 

seguintes características: 1) obje

principalmente à instalação de habilidades, ou seja, instalação 

de com

atividades desenvolvidas pelo participante do treino em sala d

aula; 3) modelagem do repertório – seqüência de 

graduadas quanto a número de alunos e de comportame

manipulados, através de difere

se que a aplicação do programa fornecesse

observação de alguns efeitos de generalização

através do 

participante em períodos que não coincidissem com as

sessões experimentais do tre

 

Objetivo f

dispor e manipular contingências em sala de aula. 

PARDO (1978) num CPI de 

ísica, a ser utilizado com universitários. 

Fornecer subsídios para a atuação de monitores 

F

CONSTANTINO 

(1979) 

mas 

 a 

Treinar professores na organização e aplicação de progra

de recreação a crianças de 1º  grau escolar, tendo em vista

generalização do uso de jogos para a situação de recreio. 

BEGA (1980) e programação individ.  no Estabelecimento do sistema d

comportamento de professores concomitante às suas 
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atividades de sala de aula e obter, desta forma, uma melhora 

no ritmo e rendimento acadêmico de alunos com deficiências 

soras para 

sino 

 aumentando assim a 

lecer objetivos terminais; 

er, 

ever e 

es 

o 

ras e 

físicas, de 1as séries de 1º grau.  

 

Objetivo geral: Modelar o comportamento das profes

que pudessem programar em sistema de en

individualizado o ensino de seus alunos,

possibilidade dos alunos atingirem os objetivos do curso.  

 

Objetivos ‘intermediários’: Estabe

estabelecer e comunicar objetivos intermediários;  estabelec

comunicar e utilizar critérios de desempenho; descr

avaliar imediatamente; elaborar e propor atividad

alternativas; dar conseqüências imediatas; registrar 

desempenho de cada aluno e redigir e dar instruções cla

adequadas. 

 

BASSANI (1984) 

do 

 

Verificar os efeitos de um treinamento em observação e 

registro para as professoras do Infantil sobre a avaliação 

desempenho dos alunos, relativos aos objetivos dos cursos

(Jardim e Pré-escolar). 

MARTINS (1986) Testar a eficiência de um curso de treinamento para 

professores, abordando conhecimento de problemas 

educacionais brasileiros, conceitos e técnicas de aprendiz., 

bem como a leitura. 

BIZZOTTO (1986) Combater as estereotipias ao mesmo tempo em que se 

promove a emissão de comportamentos adequados foi o 

objetivo geral do trabalho. 

FAZOLARI (1989) P

e senvolvido através da experiência 

d s de 

c

Parte II:Descrição das classes de comportamento que se 

arte 1: Explicitação e análise de aspectos de um programa de 

nsino (de alfabetização) de

a autora, identificação e análise de classe

omportamentos da professora presentes em seu repertório. 



 263263

d

controles que se exerceram sobre o desempenho da 

p

mais controladas do programa pela própria professora e por 

o

esenvolveram ao longo do processo e apresentando os 

rofessora a partir das informações obtidas por aplicações 

utras professoras por ela orientadas.   

KREPSKI (1993) E legie a 

a

p culdades de 

a

laborar e aplicar uma proposta de estágio que privi

prendizagem através da prática e capacite os futuros 

rofessores (estagiários) a lidarem com difi

prendizagem de escrita e leitura.  

MAZZARO (1996) 

OBS.: muitos 

objetivos e 

espalhados 

P

habilidades de fundamentação técnico-científica e de caráter 

p

intervenção, nos moldes da assistência primária à saúde.  

 

F

respeito dos problemas da realidade em que trabalhavam, 

c

s

b

 

S

in

O o os 

a

Id  de 

s

Identificar, junto com os professores, os principais problemas 

s

P m a 

c

E rvenção, para 

re

E

rimeira parte - Fase diagnóstica: Desenvolvimento de 

rático. Promoção, prevenção, cura, encaminhamento e 

ormação nas participantes de uma consciência crítica a 

apaz de levá-las a assumir a decisão de colaborarem para 

ua transformação, transformando-se em agentes e 

eneficiários das mudanças.  

egunda parte: Desenvolvimento do programa de ensino e 

tervenção 

bjetivos gerais do projeto, segundo o autor (mantend

nteriores) 

entificar, junto aos professores, os principais problemas

aúde das crianças da escola;  

anitários da escola e da comunidade;  

lanejar e organizar práticas pedagógicas que favoreça

onquista de melhores condições de saúde;  

laborar e implementar propostas de inte

solução dos problemas constatados na área de saúde;  

stimular um compromisso do corpo docente e administrativo 
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da escola para com a saúde dos educandos e da comunidade 

e

Estimular as crianças para a aprendizagem da higiene e 

saúde, objetivando a formação de novos comportamentos que 

re

C  com base no 

c

E

c

M

e nidade 

nas ações promovidas pela escola;  

R

lo

D

fi

o

s

Promover treinamento de merendeiras, auxiliares 

administrativos, serventes, pais e outras pessoas da 

c

P de saúde 

e

E

e

C

c

 

2

a

a

d

m geral 

vertam em benefício de sua saúde e da coletividade;  

apacitar as crianças a tomarem decisões

onhecimento científico adquirido;  

stimular a participação e organização da comunidade na 

onquista de melhores condições de saúde da coletividade;  

otivar o desenvolvimento de um trabalho conjunto entre a 

scola e a comunidade, com a participação da comu

evisar e adequar as práticas educativas de saúde à realidade 

cal;  

iscutir com os pais os problemas relacionados à saúde dos 

lhos, considerando a multicausalidade dos mesmos e 

bjetivando desenvolver a capacidade de compreender a 

aúde como um bem coletivo;  

omunidade;  

romover a integração dos recursos educacionais e 

xistentes na comunidade;  

stimular a formação ou reestruturação dos pelotões de saúde 

scolar;  

ontribuir para o equilíbrio da saúde dos educandos e, em 

onseqüência, de suas famílias e comunidade.   

ª parte Estudos 1 a 3: Avaliar a eficácia do conjunto de 

tividades desenvolvidas para avaliar a aprendizagem de 

lgumas classes de comportamento propostas como objetivos 

e três unidades do programa.  

GROSSI (1996) Capacitar as duas atendentes a ensinarem a criança a realizar 
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d  rotina 

d

iferentes tarefas de cuidados pessoais, ao longo de sua

iária.  

RIBEIRO, M. J. L. 

(1997) 

In

e  

p

e

a

strumentalizar o professor para utilização de um recurso de 

nsino informatizado e aplicar de forma sistemática, o

rocedimento de formação de classes de estímulos 

quivalentes, para desenvolver a leitura em crianças que 

presentavam dificuldades nessa área.  

SCHMIDT (1999) E étodos instrucionais utilizados pela 

p

e

E l instrucional introdutório 

p

e

a

q

u

studo 1: Investigar m

rofessora no ensino de conteúdos acadêmicos, em classe de 

scolarização de escola especial.  

studo 2: Desenvolver um materia

ara professores em formação para atuarem no ensino 

special, em forma de vídeo e em linguagem acessível, que 

borde princípios de análise funcional do comportamento, e 

ue possa instrumentalizar os usuários deste material na 

tilização de tais princípios em sua prática profissional.   

FRISANCO (2001) V

comportamentos iniciais de programar ensino a professores 

q

e

p

erificar qual o grau de impacto que a aprendizagem de 

ue atendem indivíduos com necessidades especiais no 

nsino fundamental produz sobre o comportamento desse 

rofessor ao ministrar o ensino de Arte.  

 

 

 

Quadro 20: Especificaç

 

 

ANEXO 5 

ão dos objetivos e objetivos intermediários 

Especificação dos objetivos (objetivos ou classes de 

comportamentos intermediários, desdobramentos do objetivo 

geral) (pra uso pessoal) 
LAGOA (1972) Descrição do programa a ser aplicado:  

I – Treinamento nas atividades de vida prática (primeiros 

motivos de atividade) 
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II – Treinamento nas atividades com o material sensorial de 

ra aquisição de cultura.  

 14 a 17) 

papel do professor (passos 27 a 34) 

desenvolvimento 

III – Treinamento nas atividades pa

 

A primeira parte (as outras duas não são apresentadas no 

trabalho) é descrita com os seguintes conteúdos: 

Unidade I – Exigência de atividade – Princípio fundamental 

do sistema Montessori (Passos 1 a 13)   

Unidade II – O ambiente preparado (passos

Unidade III – Exercício das ‘atividades de vida prática’ 

(passos 18 a 22).  

Unidade V – Exercícios coletivos para o controle dos 

movimentos (passos 23 a 26) 

Unidade VI – O 

Unidade VII – Prática na classe montessoriana: iniciação das 

crianças nas atividades de vida prática 

MEJIAS (1972) 

ção de objetivos intermediários. O próprio 

Sub objetivo: realizar programa de ensino de técnicas de 

modificação de comportamento para professores, 

considerados intermediários entre psicólogo e alunos. 

 

 Não há especifica

treinamento de professores e considerado um objetivo 

intermediário do trabalho. Maiores informações em 

metodologia. 

BITTENCOURT 

(1973) 

Não há descrição de objetivos intermediários. Maiores 

informações em metodologia (descrição dos passos ou fases 

do procedimento) 

LEITE (1976) 

 freqüência de 

- registrar o comportamento do aluno 

- construir gráfico poligonal com os dados registrado 

- identificar contingências em termos de comportamento, 

eventos antecedentes e conseqüentes 

- arranjar eventos conseqüentes (SR) de forma a 

proporcionar aumento ou diminuição na
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comportamento do aluno 

arranjar eventos antecedentes (SD) de forma a aumentar a 

probabilidade de emissão de comportamento 

 do aluno em função da manipulação de 

- observar e identificar as mudanças ocorridas no 

comportamento

eventos antecedentes e conseqüentes. 

PARDO (1978) ) identificar e analisar 

proposições de 

 

reino introdutório: 1) identificar e analisar 

ticas do CPI que 

se 

de cur

aspect

 

Treino específico das funções de monitoria:  

A- 

No fina

Aplicar o programa de contingências (CPI de Física) intra e 

aliar o desempenho do aluno); 

nto 

ediárias:   

Passo 1 do Treino introdutório: 1

algumas características do ensino tradicional; 2) identificar e 

analisar algumas características de novas 

ensino; 3) comparar características do ensino tradicional com

características de novas proposições de ensino.  

 

Passo 2 do T

algumas características do CPI; 2) identificar e analisar 

algumas características algumas caracterís

contrapõem ao ensino tradicional; 3) classificar esse tipo 

so como uma alternativa que se contrapõe em alguns 

os ao ensino tradicional  

Comportamentos Terminais:  

l do treino o monitor deverá ser capaz de:  

inter atividades (o que implica em: dar condições para que o 

aluno execute a atividade e av

identificar, selecionar e descrever eventos comportamentais 

específicos relacionados  coma aplicação e desenvolvime

do programa de contingências.  

B – Comportamentos intermediários. A análise das 

categorias comportamentais terminais determinou, em 

função das características do CPI, a escolha das seguintes 

sub-categorias comportamentais interm

I -  Aplicar o programa de contingências intra-atividade (ou 
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dar condições para que o aluno execute a atividade).  

1. Distribuir o material necessário para o cumprimento das 

ênc

larecer oralmente dúvidas 

uções e/ou 

 

que aumentem a 

 fornecer 

dos 

feridos pré-requisitos.  

s acadêmicas e sociais 

stímulos sociais e acadêmicos 

fornecer estímulos reforçadores 

 das exigências da mesma, e que não se 

 programador na 

exig ias da atividade (a ao qual cada aluno tem direito de 

acordo com o ponto do programa em que esteja).  

2. Dar instruções necessárias para o início (e eventualmente 

o andamento) da atividade. 3. Esc

relacionadas com o entendimento textual das instr

material fornecido.  

4. Resolver problemas relativos ao funcionamento dos 

aparelhos (substituindo-os e/ou dando instruções orais e/ou

fornecendo material adicional).  

5. (Se solicitado pelo aluno no  início ou no transcorrer da 

atividade) escolher e/ou emitir respostas que impliquem na 

liberação de estímulos acadêmicos 

probabilidade de emissão de respostas acadêmicas 

adequadas pelo aluno (em outras palavras,

estímulos discriminativos acadêmicos compatíveis com a 

programação).  

6 e 7 – Identificar (em dúvidas apresentadas) a ausência de 

pré-requisitos para a atividade, e fornecer material adicional 

(previsto pela programação) visando o preenchimento 

re

8 – (Ante a emissão de resposta

adequadas pelo aluno) escolher e/ou emitir respostas que 

impliquem na liberação de e

contingentes à emissão das referidas respostas pelo aluno. 

(Em outras palavras, 

acadêmicos e sociais compatíveis com a programação).  

9. (Se surgir situação não prevista na programação ou de 

difícil aplicação

enquadre nas subcategorias anteriormente especificadas) 

solicitar o auxílio do professor e/ou

resolução da situação.  
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II- Aplicar o programa  de contingências interatividades (ou 

avaliar o desempenho do aluno).  

10 – obedecer à ordem seqüencial das atividades e  

ara as atividades).  

e implica em: 

uvidosos e verificar a 

belecidos pela programação (critério de 

 cumprimento ou não das exigências da 

, no fluxo da 

duos).  

aterial adicional (se necessário).  

eros de respostas certas e 

is pré-especificadas)}.  

as relacionadas com a 

aç

s e 

11 - ...cumprir as instruções relativas às exigências de 

desempenho (programadas p

12 – Avaliar o desempenho dos alunos (após atividade ou 

seqüência de atividades) , o qu

a) verificar os comportamentos presentes;  

b) eventualmente questionar pontos d

presença ou não dos comportamentos;  

c) comparar os comportamentos presentes com os padrões 

pré-esta

desempenho);  

d) decidir pelo

programação e rotular o desempenho como S ou I.  

13 – Em situação de entrevista ser instrumento preciso e 

fidedigno de avaliação (em termos comportamentais isto 

significa que o monitor deve emitir respostas que

interação verbal, interfiram uniformemente entra e 

interindiví

14 – (se avaliação for insuficiente) dar as instruções 

programadas  para que o aluno refaça as atividades 

alternativas e fornecer m

15 – Relatar as características das avaliações efetuadas {Isto 

é: a) preencher tabelas com núm

erradas; b) construir gráficos exigidos; c) assinalar em fichas 

especiais categorias comportamenta

III – Identificar, selecionar e descrever categorias 

comportamentais pré-especificad

aplic ão e desenvolvimento do programa de contingências.  

16 – Observar categorias comportamentais (específica

pré-determinadas) do aluno intra-atividade. 



 270270

17 – Identificar respostas adequadas e não adequadas 

 

lar dados comportamentais registrados 

entais 

entais relacionados com 

cia no desenvolvimento e aplicação do programa de 

(compatíveis ou não com a programação) do aluno intra-

atividade.  

18 – localizar as respostas identificadas em 17 na

programação.  

19 – tabu

(freqüências) intra e interatividades.  

20 – Relatar as relações entre os dados comportam

tabulados e as contingências programadas.  

21 – Descrever eventos comportam

contingências não programadas (os quais assumiram 

importân

contingências). 

CONSTANTINO 

(1979) 

“1ª Etapa:Treino de Observação dos Professores e Registro 

de Comportamentos lúdicos das Crianças.  

a) Treinar as professoras a fazerem registros de 

observação das atividades lúdicas empregadas pelas 

inar as professoras a elaborarem folhas de síntese 

m a fidedignidade 

Etapa

crianças, durante o recreio;  

b) Tre

de suas observações;  

c) Treinar as professoras a calculare

de seus dados de observação, comparando-os com os 

de seus colegas. 

2ª : Organização e Treinamento de Programas 

recreativos para as Crianças: 

a) Treinar as professoras na programação de jogos 

recreativos para as crianças de 1ª a 4ª séries de 1º grau;  

b) Treinar as professoras na execução dos jogos 

recreativos, quanto a: 1º) preparação do local para o 

 execução dos jogos e 3º) treino dos 

desenvolvimento dos jogos; 2º) treino de ordens verbais ou 

instruções para

exercícios físicos contidos nos jogos; 

c) Treinar as professoras no uso de técnicas de reforço; 
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d) Treinar as professoras na correção de erros que 

podem ser cometidos, durante a realização dos jogos;  

e) Treinar as professoras no emprego de ‘dicas’ ou 

 treino. 

expressões verbais, que sugiram às crianças a possibilidade 

de fazerem uso durante o período de recreio, dos jogos e 

aprendidos nas sessões de

3ª Etapa: Aplicação dos Programas Recreativos:  

a) Levar as professoras a melhorarem o seu 

desempenho na aplicação de jogos, fornecendo-lhes 

inar as professoras a registrarem as atividades 

icas 

 usados pelas mesmas.  

liaç

informações semanais (‘feed-back’) sobre a sua realização;  

b) Tre

lúd empregadas pelas crianças durante o recreio, para 

verificarem em que medida os jogos que foram treinados 

estavam sendo

Ava ão do Treinamento e da Manutenção do 

Comportamento dos Professores e das Crianças.  

a) Verificar se o desempenho dos professores se 

V

m a fazê-lo, mesmo 

mento.”(p. 13 e 14) 

manteve, mesmo após o término do treinamento.  

b) erificar se as crianças empregaram os jogos 

aprendidos no recreio e se continuara

após o término das sessões de treina

 

BEGA (1980) “- Estabelecer Objetivos Terminais: 

Objetivo Terminal: - desempenho que deseja que o aluno 

apresente no final do curso.  

Segundo Mager (1976), sua descrição deve conter três 

características básicas: 

a) desempenho: o que o aluno deve ser capaz de fazer. 

ões frente às quais o desempenho b) condições: condiç

deve ocorrer.  

c) critérios: a qualidade  ou nível de desempenho que 

será considerado satisfatório (aceitável).  

Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora 
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deveria: 

1) Descrever por escrito o desempenho, em 

termos comportamentais, o que o aluno deverá ser capaz de 

fazer no final do curso. 

2) Descrever as condições em que o 

desempenho deve ocorrer.  

3) Descrever o critério de desempenho aceitável 

para o desempenho descrito. 

4) Listar o conteúdo proposto no programa oficial 

Sequenciar o material a ser utilizado. 

A

Estabelecer os Objetivos 

para a primeira série do primeiro grau. 

5) 

6) valiar e descrever o repertório e ritmo do 

aluno. 

2- e Comunicar aos Alunos 

Intermediários:

Objetivos Intermediários: desempenhos que se deseja que o 

aluno apresente em uma unidade. Sua descrição deverá 

ritérios).  

 demonstra

rmos 

rá apresentar na unidade 

tente. 

 e distribuí-las pelo tempo. 

Des

o.  

Mon

conter as três características básicas definidas em objetivos 

terminais (desempenho, condições e c

Para r que o objetivo foi atingido a professora 

deveria:  

1) Descrever o desempenho, em te

comportamentais, que o aluno deve

(condições e critério).  

2) Selecionar o material (conteúdo) a ser apresentado ao 

aluno dentro do prazo exis

3) Dividir o material a ser apresentado ao aluno em 

unidades

4) Listar as atividades a serem desenvolvidas com o 

material (conteúdo) selecionado.  

5) crever o comportamento que o aluno deverá 

apresentar a cada atividade e o critério de desempenh

6) tar em seqüência as atividades a serem 
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apresentadas ao aluno, na unidade.  

7) Comunicar ao aluno o objetivo da unidade e de cada 

desempenho. 

Estab

atividade (desempenho, atividade, critério e condições).  

8) Mostrar para o aluno o registro de seu 

3- elecer, Comunicar e Utilizar Critérios de 

Desempenho:

Critério de desempenho: especificação do desempenho 

 objetivo.  

p

rada correta a atividade (acertos).  

Q

. Por exemplo, caderno limpo, boa 

 o 

 desempenho ao aluno, 

ecidir sobre a continuação do 

. 

valiar o desempenho do aluno 

satisfatório, aceitável, para cada atividade e

Entre as medidas utilizadas para o estabelecimento do 

critério de desempenho estavam: 

a) rapidez: - limite de tempo em que o desempenho deve 

ocorrer. 

b) recisão: - quão bem o aluno deve ser desempenhar 

para ser conside

c) ualidade: - quão boa, perfeita, deve estar a atividade 

apresentada pelo aluno

letra, etc. 

Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora 

deveria:  

1) Descrever o desempenho aceitável para que o 

aluno passe de uma atividade à seguinte. 

2) Descrever o desempenho aceitável para que

aluno passe de uma unidade à seguinte. 

3) Comunicar o critério de

dentro de objetivos intermediários 

4) Utilizar o critério de desempenho descrito, 

para cada atividade, para d

aluno na mesma atividade ou mudança para a atividade 

seguinte

4- Descrever e A

imediatamente:

Avaliação: procedimento de coleta contínua de informações 

a um objetivo específico. A sobre desempenho, dirigida par
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ava ão do desempenho tliaç em como finalidade descobrir se 

ntínuo e permanente da avaliação fornece ao 

luno 

e cada atividade. 

a instrução e atividades foram satisfatórias e como melhorá-

las (Davis, 1974). 

O uso co

professor informações a respeito do desempenho do a

no final d

Além de fornecer informações ao professor, proporciona-lhes 

condições de dar feed-back ao aluno sobre seu 

desempenho.  

Pa trar que o objetivo foi atingido a professora 

deveria: 

ra demons

Descr

u 

esempenho. 

ividade imediatamente após seu término. 

ente ao aluno o resultado de seu 

1) ever, por escrito, que aspectos do desempenho 

do aluno na atividade servirão para avaliar o se

d

2) Observar o desempenho do aluno na realização da 

tarefa (erros freqüentes, se ele usou um conceito ‘aprendido’ 

anteriormente, etc.).  

3) Corrigir a at

4) Comunicar verbalm

desempenho e dar feed-back imediato. 

5 – Elaborar Atividades Alternativas: 

Atividades alternativas: atividades programadas a serem 

apresentadas contingentemente ao desempenho acadêmico 

do aluno. Tem como finalidade manter o aluno em atividade, 

variadas e corrigir possíveis 

: atividades que possuam valor reforçador 

es livres que ele possa escolher e 

facilitar o sucesso de seu desempenho, proporcionar 

situações de aprendizagem 

falhas na realização das atividades inicialmente programadas 

para a unidade.  

Elas foram divididas em: 

a) Recreativas

para o aluno, ou atividad

sugerir, sendo que estas atividades recreativas devem ser 

apresentadas após o aluno ter cumprido adequadamente 
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uma tarefa ‘acadêmica’. 

b) Corretivas: atividades diversificadas programadas a 

partir do erro que o aluno cometeu ou de uma atividade na 

qual não conseguiu atingir o critério de desempenho.  

 recapitulação, retenção e sanar 

) Listar as atividades corretivas possíveis, a 

.  

) Propor ao aluno as atividades alternativas 

dades 

c) de Apoio: atividades que desenvolvam habilidades 

que facilitam a aquisição da escrita e leitura, com o objetivo 

de promover exercícios de

dificuldades da criança (coordenação motora, orientação 

espacial , atividades de unidades anteriores, etc.).  

Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora 

deveria: 

1

serem apresentadas ao aluno.  

2) Formular atividades de apoio. 

3) Descrever possíveis atividades reforçadoras 

para o aluno indicando que dados de observação permitem 

sugeri-los. 

4) Listar as atividades em ordem de 

preferência demonstrada pelo aluno

5

elaboradas anteriormente, contingentes a erros, dificul

ou comportamentos acadêmicos adequados do aluno.  

6 – Dar Conseqüências Imediatas: 

Consequenciar: apresentar ou remover um evento 

a atividade imediatamente após o término.

2) Dar feed-back

(provavelmente) funcional contingentemente ao 

comportamento do aluno. 

Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora 

deveria: 

1) Corrigir 

 imediato ao término de atividade. 

3) Comunicar ao aluno o que ele poderá escolher 

para fazer quando terminar a unidade e/ou atividade. 

4) Propor ao aluno as atividades alternativas 
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elaboradas anteriormente, contingente ao desempenho do 

luno. 

) Apresentar ao aluno a folha de registro, para ser 

aluno. 

5) Elogiar, dar atenção ou ignorar contingentemente 

a comportamentos apresentados pelo a

6

preenchida por ele, no final do dia e mostrar o que falta para 

completar. 

7- Registrar o desempenho de cada aluno: 

Registrar: manter anotações do desempenho apresentado 

 

ontar uma folha de registro simples para ser 

s 

 

seu 

realizou 

r 

 e dar Instruções claras e adequadas

pelo aluno nas diferentes atividades de sala de aula. 

Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora

deveria: 

1) Montar folhas de registro simples, de fácil avaliação e 

registro rápido. 

2) M

preenchido pelo aluno. 

3) Anotar nas folhas de registro quantas e quais a

atividades (por ordem de apresentação) que o aluno realizou

no dia, alcançado o critério ou não.  

4) Apresentar ao aluno a folha de registro de 

desempenho, para preenchimento da atividade que 

até aquele momento e mostrar o que falta para completar. 

5) Anotar o desempenho e atividades realizadas, po

cada aluno   da classe, diariamente. 

8- Redigir : 

bal da professora que indique 

ões, para cada objetivo intermediário, deveriam 

c) Comportamento esperado do aluno. 

d) Critério de desempenho. 

Instruções: comportamento ver

o que o aluno deve realizar. 

As instruç

conter: 

a) Objetivos. 

b) Atividades. 



 277277

e) Forma de avaliação. 

f) Conseqüência para atividade concluída corretamente, 

para atividades interrompidas e para a não execução da 

atividade. 

Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professor

deveria: 

1) Redigir instruções a serem dadas em

a 

 sala de 

érios, 

 

mente. 

idas 

oram. “(p. 17-21) 

aula, por unidade, para: objetivos, atividades, crit

avaliações e conseqüências. 

2) Dar instruções verbais ao aluno, redigidas

anterior

3) Reformular a instrução se não foram segu

adequadamente ou reforçar o aluno se o f

 

BASSANI (1984) terminal: 1. Observar sistematicamente nas várias 

do pelos 

 aos objetivos do curso para cada área de 

rso de 

da área de desenvolvimento, por matéria. 

resentar 

gido cada objetivo 

serem observados, 

istrar sistematicamente nas várias 

ituações e atividades o desempenho apresentado pelos 

a de 

 em termos comportamentais, o desempenho 

 do curso, 

“Objetivo 

situações e atividades o desempenho apresenta

alunos, relativo

desenvolvimento.  

Objetivos intermediários:  

1.1 - Classificar no Planejamento os objetivos do cu

acordo com ca

1.2 - Listar os comportamentos que o aluno deve ap

para que seja considerado como tendo atin

do curso. 

1.3 - Listar as situações e alunos-alvo a 

conforme o objetivo do curso. 

Objetivo terminal: 2. Reg

s

alunos, relativo aos objetivos do curso para cada áre

desenvolvimento. 

objetivos intermediários: 

2.1- Descrever,

apresentado pelos alunos, conforme os objetivos
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por matéria e área de desenvolvimento.  

2.2 - Propor a(s) medida(s) dos comportamentos observa

(desempenho apresentado pelos alunos) para cada objetiv

do curso,

dos 

o 

 por matéria e área de desenvolvimento. 

r matéria e 

o montadas mediante o 

s 

, por matéria e área de desenvolvimento.” 

2.3 - Montar folhas de registro dos comporta mentos 

observados, conforme os objetivos do curso, po

área de desenvolvimento. 

2.4 - Preencher as folhas de registr

desempenho apresentado pelos alunos, conforme o

objetivos do curso

(p. 38 e 39) 

 

MARTINS (1986) stério 

) no sentido de fornecer elementos: “a) 

ara uma visão crítica acerca de alguns problemas 

e serem 

 prática escolar.”(p. 52). O método escolhido foi 

ue 

 de 

roblemas 

ducacionais brasileiros.  

 a eficiência do mesmo curso quanto ao domínio 

 

O trabalho procurou subsidiar os alunos de magi

(futuros professores

p

educacionais e, b) técnicas auxiliares passíveis d

utilizadas na

um curso de treinamento para os alunos de magistério q

focou os dois itens apresentados.  

 

Os objetivos específicos da pesquisa realizada foram:  

“1. Testar a eficiência de um curso de treinamento

professores quanto ao conhecimento de p

e

2. Testar

verbalizado de conceitos e técnicas de aprendizagem.  

3. Testar a eficiência do curso em termos de modificação do

comportamento pedagógico do futuro professor quando 

ministrando aula.” 
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Como objetivo secundário foram colhidos dados

desempenho em leitura pela técnica cloze

 sobre o 

 das 202 (uma

técnicas que iriam aprender a utilizar). 

 

BIZZOTTO (1986) nça 

tural de sala de aula.  

 

o sobre 

 de 

 do 

1. reduzir comportamentos estereotipados de uma cria

severamente retardada no ambiente na

2. verificar o papel do número e das atividades programadas

no controle dos comportamentos em estudo.  

3. investigar a influência da interação professor e alun

a emissão de comportamentos estereotipados  e adequados 

do aluno e 4. demonstrar que é possível o treinamento

professores em serviço em procedimentos de modificação

comportamento. 

FAZOLARI (1989) arte I: 

ue se comporte; ensinar 

; 

o 

P

Descreve O quê e quando ensinar 

Descreve Como Ensinar: avaliação de repertório básico do 

aluno e criação de condições para q

a partir das diferenças individuais, propondo procedimentos e 

atividades alternativas; aprendendo a graduar o ensino; 

importância de avaliar contínua e sistematicamente; 

apresentação de conseqüências; promover conseqüências

promover generalização; estabelecer parâmetros de tempo 

no ensino compatíveis com objetivos e desempenhos.  

Parte II:  

Documentação da experiência 

Utilizando informações obtidas durante a aplicação do 

programa 

Obtendo informações obtidas a partir da explicação d

programa por outros professores 

KREPSKI (1993) Observar a criança; caracterizar a criança; aplicar princípios 

                                                 
 do texto são retiradas e o leitor deve preencher os espaços faltantes pe202 Técnica em que palavras lo 

contexto. A modalidade de teste cloze utilizada nesta pesquisa é a descrita por MOLINA (1979) e 
BRAGA (1981), citados por MARTINS (1986).  
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de aprendizagem na análise e planejamento de condições de

ensino; conceituar, identificar e utilizar reforçadores; avali

identificar pré-requisitos necessários para que ocorra o 

processo de ensino-aprendizagem.; desenvolver os pré-

requisitos necessários para que ocorra o processo de

alfabetização; 

 

ar e 

 

desenvolver atividades iniciais de leitura e 

escrita, de acordo com o princípio da modelagem.  

MAZZARO (1996) 

OBS.: muitos 

objetivos e 

espalhados 

em-

xplicar as principais vantagens da proteção conferida pelas 

dos de 

interferem no processo de aprendizagem;  

Reconhecer a importância do trabalho multidisciplinar na 

fixação dos comportamentos adquiridos;  

Reconhecer a importância da socialização dos 

 

Primeira parte - Fase diagnóstica: Desenvolvimento de 

er prá

doção de medidas preventivas de diarréia e 

ão;  

is quanto ao ados domiciliares 

Primeira parte - Fase diagnóstica: Desenvolvimento de 

habilidades de fundamentação técnico-científica:  

Relacional higiene corporal com promoção de saúde e b

estar;  

Compreender a importância da higiene na manutenção, 

manuseio e conservação dos alimentos;  

E

vacinas;  

Descrever as causas mais freqüentes de diarréia e 

desidratação  

Explicar a importância da ingestão hídrica e dos cuida

higiene na prevenção da diarréia e da desidratação;  

Identificar fatores de risco para o desenvolvimento de 

desnutrição;  

Identificar os problemas de saúde mais comuns que 

conhecimentos de saúde 

habilidades de carát

Orientar a a

desidrataç

tico:  

Orientar os pa s cuid
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preventivos contra dia

Orientar os pais qu

especialme

rréia

anto ao dos, 

nte com as crianças, durante a estação seca de 

Agir de forma adequada q  sinais e 

sintomas indicativos de di

 

reidrat

lat os ao uso adequado do soro de 

al;  

o à  de cuidados para a 

 d

entificar ocasiões  em q  necessário procurar 

serviços médicos.   

arte: Desenvolvimento do programa de ensino e 

intervenção 

rios e

versão do programa, desc nexo I, relacionados à 

inaç

ão; doenças com ão da 

 dos olhos, ouvidos imeiros socorros; 

 r nidade.  

Estudo 1: Avaliam-se as a nejadas para ensinar 

 a as 

ples de avaliação da s tos 

das classes de comportam  objetivos 

intermediários à classe mais geral “Realizar medidas 

ivas da saúde dos

Estudo 2: Procura-se ava  sentido de 

 r ene 

 e desidratação;  

s cuidados a serem toma

Brasília; 

uando do aparecimento de

arréia e desidratação;  

Ser capaz de preparar (e

prepara) o soro de 

Explicar os cuidados re

reidratação or

Orientar os pais quant

de explicar aos pais como se 

ação oral;  

iv

necessidade

recuperação de quadros

Id

e desidratação;  

ue se faz

 

2ª p

Objetivos intermediá  terminais propostos na primeira 

ritos no A

higiene corporal,; vac

desnutriç

ão; diarréia e desidratação; 

uns da infância; prevenç

saúde  e da boca; pr

educação para a saúde;

 

2ª parte  

ecursos da comu

tividades pla

os cuidados necessários

sim

 uma boa saúde visual e medid

aúde visual (Com desdobramen

ento propostos como

prevent  olhos”, ou sub-sub-objetivos) 

liar o que foi feito no

ensinar as professoras a elacionarem a falta de higi
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ambiental e condições de

trabalho de diagnóstico da

levantamento de alternativ emas 

s participantes. (Com desdobramentos das 

ento propostos como objetivos 

mediários à classe mais geral “Promover higiene do 

meio ambiente”, ou sub-sub-objetivos) 

Estudo 3: Avaliam-se as condições planejadas para ensinar 

objetivos relacionados à nutrição infantil, que envolveu um 

trabalho de avaliação das condições nutricionais dos 

educandos do Centro de Ensino. (Com desdobramentos das 

classes de comportamento propostos como objetivos 

intermediários à classe mais geral “Diagnosticar o estado 

nutricional infantil”, ou sub-sub-objetivos) 

 

 saúde, que incluiu o já referido 

s condições da escola e 

as de solução de probl

identificados pela

classes de comportam

inter

GROSSI (1996) a. Treinar as atendentes a promoverem a 

independência da criança nas diferentes tarefas, oferecendo-

lhes os diferentes níveis de ajuda.  

b. Promover a aquisição de habilidades funcionais 

através de aprendizagem em situação funcional e natural.  

RIBEIRO, M. J. L. 

(1997) 

1.  Levar crianças de 1ª a 4ª séries do 

Ensino Fundamental a superar dificuldades na leitura das 

palavras, por meio da aplicação dos princípios de Análise do 

Comportamento, utilizando recurso multimídia e por meio de 

mediação do professor.  

2.  Testar o programa de ensino 

desenvolvido com auxílio de professores de 1ª a 4ª séries.  

SCHMIDT (1999) 1º estudo:  

a) Determinar os tipos de instruções oferecidas pela 

professora para seus alunos na situação de ensino, e a 

proporção destes diversos tipos; b) Investigar qual o efeito de 

instruções gerais e individualizadas apresentadas pela 

professora sobre o desempenho dos alunos da classe, sob 
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alguns aspectos: se os alunos seguem ou não as instruções 

fornecidas pela professora, e o quanto seguem, e se, ao 

seguir as instruções em aula, os alunos o fazem de forma 

correta ou não, isto é, se o comportamento apresentado por 

eles está de acordo ou não com o que as instruções 

especificam;  

c) Investigar se a professora provê conseqüências para os 

desempenhos dos alunos de forma que possa instalar e 

manter comportamentos acadêmicos, e estabelecer 

diferenciações e discriminações nos desempenhos dos 

alunos em relação aos conteúdos acadêmicos ensinados;  

d) Discutir as implicações dos resultados dos três objetivos 

acima especificados para o ensino dos alunos estudados.  

 

2º estudo: não tem objetivos específicos 

FRISANCO (2001) Investigar efeitos da aprendizagem de comportamentos 

iniciais de programar ensino (caracterizar ponto de partida 

para propor programas de ensino e propor objetivos 

comportamentais, analisar objetivos terminais propostos em 

seus componentes mais específicos e planejar estratégias de 

ensino) sobre condutas de professores ao ensinar Arte a 

indivíduos com necessidades educacionais especiais. 

 

 

ANEXO 6 
 

Quadro 32: Estratégia de ensino do professor utilizada pelo pesquisador, material e 

ambiente utilizado.  

 

 Estratégia de ensino do 

professor (pelo 

pesquisador) 

Material e ambiente utilizado 

LAGOA (1972) SPI não aplicado --//-- 
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MEJIAS (1972) Instruções, reforçamento 

adicional sob forma de 

remuneração  

Entrevistas individuais 

Dependências da escola 

BITTENCOURT 

(1973) 

Instruções, reforço social Reuniões semanais com a 

psicóloga da escola, nas 

dependências da mesma 

LEITE (1976) Elogio verbal, sinais em sala 

de aula contingentes e 

imediatos, instruções pré e 

pós-sessão entre 

pesquisador e professora 

Reuniões pré e pós-sessão entre 

pesquisador e professora 

 

Pátio, corredor e sala de aula de 

uma escola 

PARDO (1978) Instruções, simulações (role 

play) 

Leitura de textos, discussão em 

grupos 

Dependências da Universidade  

CONSTANTINO 

(1979) 

Instruções e modelagem em 

campo 

Manual de treinamento 

Dependências da escola 

BEGA (1980) SPI Entrevistas individuais e conjuntas 

BASSANI 

(1984) 

Modelagem em campo Entrevistas individuais e em grupo, 

tarefas  

MARTINS 

(1986) 

Dramatização, Role Play 

(modelação) 

Reuniões 

Aula prática ou intervenção 

em campo somente como 

pré e pós-teste 

Gravador cassete, fitas cassete 

Teste de conhecimento 

Dissertação 

Teste de Cloze 

 

Salas de aula numa faculdade de 

psicologia  

BIZZOTTO 

(1986) 

Modelação, Modelagem em 

campo 

Sala de espelho unidirecional; 

walkman e microfone sem fio, 

entrevista individual 

Dependências da escola 

FAZOLARI 

(1989) 

Autodidata Ambiente natural de sala de aula 

para alfabetização 

KREPSKI Instruções, modelagem em Salas de aula, biblioteca, 
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(1993) campo laboratório e sala dos professores 

da instituição onde as alunas 

cursavam magistério.  

MAZZARO 

(1996) 

Instruções verbais e 

escritas;  modelagem em 

campo  

 

Projetos de slides, retroporojetor, 

televisão e vídeo.  

Folhetos elaborados pelo 

pesquisador.  

Formulários de registro para 

observação pelas professoras. 

Formulários de sintetização em 

grupo das observações realizadas 

individualmente.  

Balança, fita métrica, escala 

optométrica decimal de Snellen, 

vareta (apontador), oclusor, 

gancho de papelão.  

Materiais de higiene pessoal.  

Farelo de trigo, sementes diversas, 

adubo orgânico, álcool, 

bicarbonato de sódio, água 

boricada, vinagre de cozinha, 

toalhas de pano ou descartáveis, 

sal de cozinha e papel higiênico.  

Materiais de controle de vacinação. 

Caixa de primeiros socorros.  

GROSSI (1996) Instruções verbais orais e 

gráficas/escritas; 

demonstração ou 

fornecimento de modelo, 

supervisão e instrução 

verbal.  

 

Pesquisador reforçava o 

Ambiente natural da criança: 

refeitório geral, quarto da criança e 

banheiro.  
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comportamento das 

atendentes no momento de 

dúvidas, esclarecimentos ao 

ressaltar as aquisições 

comportamentais da criança 

pela análise das folhas de 

registro diário.  

RIBEIRO (1997) Instruções teóricas 

Manuseio de software  

Microcomputador 586 com recuso 

multimídia, placa de som, alto-

falantes, CD-ROM, impressora e o 

software Mestre (Goyos e Almeida, 

1994, da Mestre Software).  

Mesa e cadeiras.  

 

Duas salas de aula da escola com 

aproximadamente 6,0 m por 6,5m 

para os encontros com os 

professores.  

 

Outra sala com espaço de 2,0m 

por 1,5m, subdividida por dois 

armários.  

SCHMIDT 

(1999) 

Estudo 1: não houve 

efetivação de proposta, 

apenas observação 

Estudo 2: Elaboração de 

vídeo instrucional com base 

nas observações 

anteriormente realizadas – 

não aplicado – instruções  

Estudo 1: Duas camêras de vídeo 

VHS, da marca Panasonic.  

 

Estudo 2: Filmagens gerais e 

filmagens com base em roteiro, 

com câmera de vídeo VHS, da 

marca Panasonic, fitas de vídeo e 

objetos manipulados pelos 

participantes em geral dos filmes e 

o material necessário para o 

desenvolvimetno das atividades 
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filmadas entre as professoras e 

seus alunos.  

 

Escola, praças, ruas e parques, 

casas.  

FRISANCO 

(2001) 

Instruções verbais orais e 

gráficas/escritas 

Exercícios escritos 

 

Papel, lápis, borracha, prancheta, 

roteiro de entrevista, fitas k7.  

Filmadora  

Textos dos PCNS 

Formulários de atividades relativas 

a objetivos de ensino de arte 

Listagens de objetivos de ensino 

de arte 
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ANEXO 3  
 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO BEHAVIORISMO RADICAL  PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES – UMA ANÁLISE A PARTIR DAS DISSERTAÇÕES E TESES 

NO PERÍODO DE 1970 A 2002 
Maria Ester Rodrigues 

 

 

Anexo da tese apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, como exigência parcial para 

obtenção do título de DOUTOR em 

PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO, sob orientação 

da Profa Dra Melania Moroz. São Paulo, Março 

de 2005.  

 

 

O Anexo 3 refere-se aos resumo da dezessete teses tipo 1 analisadas (formação de 

professores) e à análise individual das mesmas, com base nas categorias 

apresentadas na metodologia do trabalho. Todas as afirmações efetuadas no corpo 

do texto dizem respeito ao trabalho do autor ora analisado. Observações adicionais 

ou comentários da autora deste trabalho encontram-se em notas de rodapé.  

 

LAGOA, Vera (1972). Estudo do Sistema Montessori: Fundamentado na Análise 
Experimental do Comportamento. Tese apresentada ao Instituto de Psicologia 

da Universidade de São Paulo (Departamento de Psicologia Experimental para a 

obtenção do título de “Doutor em Ciências"), sob orientação da Profa Dra 

Carolina M. Bori.  

 

Resumo da autora: Descreve o Sistema Montessori em seus elementos essenciais, 

demonstra como nele estão implicados princípios de aprendizagem e apresenta a 

programação de um ‘Curso Individual de Treinamento para Professores’, que os 

capacite a treinar crianças de 3 a 6 anos, em termos Montessorianos. Verifica na 
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situação, Casa dei Bambini, em que medida o ‘ambiente preparado’ e mais 

especificamente o ‘material sensório-motor’ controlam certos comportamentos. 

Afirma que Montessori ao projetar o ‘ambiente preparado’ da Casa dei Bambini o 

faz de modo que tanto suas características físicas, sua organização social e os 

recursos didáticos utilizados pelo professor, constituam-se meios para levar o 

aprendiz a dar respostas iniciais que possam ser reforçadas. E isso é feito 

respeitando-se o ritmo próprio de cada aprendiz e favorecendo a manutenção dos 

comportamentos aprendidos. Observa que em relação ao repertório do 

comportamento de aprender, básico para toda e qualquer aprendizagem cognitiva, 

Montessori se situa entre aqueles que, ao explicar diferenças entre pré-escolares 

derivadas de fatores relativos à maturação fisiológica, optam por imputar essas 

diferenças ao treino. Salienta que o sistema de aprendizagem da escrita, pelo 

processo montessoriano, dá margem ao êxito, prevendo a ocorrência de erros já que 

os primeiros ensaios se fazem numa idade em que os vícios mais comuns, 

decorrentes da ausência de uma orientação mais correta, não estão ainda 

estabelecidos. Acrescenta, ainda, que esses primeiros ensaios acontecem quando 

reclamados pela própria criança. Conclui que os recursos utilizados por Montessori 

para levar o aprendiz ao comportamento de leitura, podem ser apreciados à luz dos 

seguintes méritos: segurança na introdução ao treino específico; simplicidade do 

procedimento; cuidadosa graduação das dificuldades a serem vencidas, com a 

prevenção de erros; ausência de treinos formais e de situações que envolvam 

estimulações aversivas e rigoroso respeito aos interesses do aprendiz e ao seu ritmo 

próprio.  

 

 

O trabalho de Lagoa é um trabalho essencialmente teórico, de descrição inicial dos 

principais elementos do sistema Montessori e, num momento posterior, de 

explicação científica dos princípios montessorianos, utilizando-se para isso do 

referencial da análise do comportamento e princípios básicos de aprendizagem Num 

momento final propõe o que seria a primeira parte de um curso programado do 

sistema montessori para professores. Trata-se, portanto, da análise dos elementos 

que uma proposta montessoriana poderia conter para a formação de professores e 

de uma proposta de formação, ainda que parcial, não aplicada, diferenciando-se 

dessa forma de outros trabalhos analisados, cuja principal característica é a 
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aplicação de uma proposta. Lagoa não aplica uma proposta de formação, apenas 

elabora ao final do trabalho teórico, a primeira parte do que seria uma proposta de 

formação de professores na abordagem montessoriana (e não em análise do 

comportamento).  

 
Elementos base do sistema montessoriano  (segundo a autora) em 
comparação com a análise do comportamento (a nosso ver) 
 
Montessori segundo Lagoa  Análise do Comportamento  

“É agindo que o aprendiz adquire 

comportamentos” (p. 26) 

O organismo se comporta, age sobre o 

meio e produz conseqüências que, por 

sua vez, afetam o comportamento 

“Através de uma ordenação de 

atividades gradativamente crescentes a 

aprendizagem se estabelece com 

maiores possibilidades de sucesso.” (p. 

26) 

A ordenação de dificuldades costuma 

estar incorporada em técnicas e 

metodologias de ensino baseadas em 

análise do comportamento (modelagem, 

PSI etc) 

“A autoconfirmação imediata dos 

resultados do trabalho é garantia de 

uma aprendizagem eficiente”. (p. 27) 

A importância das consequências 

imediatas no ensino, preferencialmente 

as reforçadoras positivas e 

proporcionadas pela própria atividade 

(conseqüências naturais) é prerrogativa 

da abordagem.  

“Castigos e intervenções indevidas 

comprometem a aprendizagem.” (p. 27) 

A punição como forma de ensino é 

desaconselhada pela abordagem e 

inúmeros estudos experimentais 

demonstram efeitos deletérios, como 

paradas no comportamento ou 

suspensão definitiva do mesmo.   

“Cada aprendiz tem um ritmo que deve 

ser rigorosamente respeitado.” (p. 27) 

O ritmo próprio do aprendiz é ponto 

bastante valorizado em metodologias de 

ensino derivadas da abordagem como o 

PSI.  
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“Certos comportamentos- 

particularmente o comportamento de 

observação – tornam aprendizagens 

ulteriores, possíveis, ou mais fáceis de 

serem adquiridas.” (p. 28) 

Atenção, observação, discriminações 

presentes ou não presentes, entre outros, 

compõem o conjunto de comportamentos 

denominados precorrentes ou pré-

requisitos para outros. A identificação de 

sua presença ou ausência faz parte do 

passo inicial de um planejamento de 

ensino baseado em análise do 

comportamento (ponto de partida).  

“Certas aprendizagens podem ocorrer 

muito mais cedo que o habitualmente 

previsto e, portanto, devem ser treinadas 

precocemente.” (p. 28) 

 

OBS.: Montessori  não tinha como 

objetivo ensinar a escrever ou qualquer 

outra habilidade me tenra idade. Essa 

aquisição ‘precoce’ é decorrência de seu 

método de ensino  (ver p. 52) 

Importância da estimulação para que a 

aprendizagem ocorra ao invés de ‘confiar’ 

em estruturas ativadas espontânea ou 

maturacionalmente. Concepção de 

desenvolvimento e de aprendizagem 

arranjada por contingências 

intencionalmente planejadas embora não 

haja ênfase na necessidade de acelerar 

aprendizagens ou que ocorram muito 

mais cedo que a média habitual.   

 

O conceito de ‘ambiente preparado’, central para Montessori,  tem por finalidade:  

 

“1 - Favorecer a atividade da criança permitindo-a mover-se 

acertadamente em função de fins bem determinados e precisos;  

2 – tornar o aprendiz – nas atividades propiciadas – o mais possível 

independente do adulto, levando-o a adquirir autoconfiança, autodomínio e 

um acurado comportamento de observação;  

3 – permitir que cada aprendiz caminhe de acordo com seu passo próprio;  

4 – ensejar troca de experiências entre aprendizes de diferentes 

idades.”(pps. 29 e 30) 

 

A criança é concebida como portadora de uma ‘irrefreável atividade’ potencializada 

pelo ambiente preparado. Tudo no ambiente preparado é projetado para propiciar 

uma eclosão de ações ou comportamentos por parte da criança. A nosso ver, quanto 
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maior a taxa de comportamentos emitidos pela criança (e o ambiente preparado 

parece funcionar como condição antecedente para propiciar essa ‘eclosão de 

comportamentos’) maiores as possibilidades de reforçamento.  

 

A autora contesta veementemente a visão de Montessori como educadora que se 

preste a defender a auto-educação ou que relegue a educação ao acaso. “O 

‘ambiente preparado’ , imaginado justamente para deixar pouco, ou nada, ao sabor 

das circunstâncias, impede que a educação se torne um processo aleatório, 

conduzindo o aprendiz a executar uma série enorme de atividades úteis e 

agradáveis, que o empurram gradualmente para atividades cada vez mais 

complexas.” (p. 30).  

 

As características físicas do ambiente preparado são:  

 

“a) proporcional ao tamanho da criança, permitindo ao aprendiz mover-se 

acertadamente;  

b) limitado, evitando estímulos aos quais a criança não possa responder 

de maneira válida;  

c) simples, eliminando tudo aquilo que possa confundir o aprendiz;  

d) modificável, favorecendo o ajuste aos interessados do momento;  

e) ordenado, informando à criança sobre o local exato de cada objeto, de 

maneira a levá-la a prescindir da informação do adulto;  

f) atraente e calmo.”(pp. 2 e 3) 

 

O ambiente físico é bastante valorizado no sistema Montessori, com atenção para 

mobiliário adequado à criança, espaço amplo, portas com acesso a jardins e 

varandas e outras dependências como luz e arejamento etc. Tudo bastante 

agradável.  

 

O agrupamento das crianças em classes não é realizado horizontalmente e sim por 

grupos que variam de 03 a 06 anos, dos 07 aos 09 anos e dos 09 aos 11 anos. As 

salas são determinadas para cada grupo mas não rigidamente separadas. O número 

de crianças por sala pode ser maior que o convencional (até 50 crianças) mas o 

número de professores por sala também é maior (dois a três professores).  
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Atenção especial também é dada aos ‘materiais existentes’ no ‘ambiente preparado’. 

Conforme já mencionado, o ambiente é planejado pra favorecer uma intensa 

atividade da criança, e dirigida a fins determinados. O agir da criança, portanto, não 

é deixado ao acaso e os objetivos são estabelecidos. O material é agrupado da 

seguinte forma: “a) materiais para as ‘atividades de vida prática’; b) ‘materiais 
sensoriais de desenvolvimento’; c) materiais para ‘aquisição de cultura’.”(p. 
34) 
 

Os exercícios de vida prática (lavar roupas, móveis, engraxar sapatos, polir metais, 

arrumar flores, trocar água de aquários, passar a ferro, dispor a mesa, treino de 

toalete etc.) e seus materiais são utilizados com crianças de 03 a 06 anos, 

constituindo-se em atividades iniciais para a longa jornada escolar ulterior. Tais 

atividades funcionam como uma espécie de ‘ginástica muscular’ bastante apropriada 

num momento em que os músculos estão se formando, visam objetivos atraentes 

(razões motivacionais), controlam a atenção (comportamento precorrente bastante 

valorizado por Montessori) e incitam à ação. Além da atenção, o próprio movimento, 

ou a ordenação do mesmo, é considerado comportamento pré-requisito para 

inúmeros outros no sistema Montessori: “O movimento é, de fato, um sine qua non, 

no Sistema Montessori. Nele é visto como um meio de aperfeiçoamento: pré-

requisito de todas as aquisições comportamentais.” (p. 35) 

 

A educação dos movimentos realiza-se com evitação de movimentos supérfluos e 

com treino de atenção, com atenção especial ao movimento da mão. Para 

Montessori, o desenvolvimento psicológico está em íntima conexão com o 

desenvolvimento do movimento, propiciado pelo ‘ponto de contato’ da criança com o 

material. Esse ponto de contato com o material é definido como:  “Colocado em 

contato com um material definido, dirigido a um fim determinado, que deve ser 

manipulado com precisão, o aprendiz é conduzido a prestar atenção.” (p. 38). 

Interessante notar que esse ‘ponto de contato’ deve ser propiciado. Antes de 

estabelecido o ponto de contato, os movimentos da criança são inúmeros e quase 

sempre desordenados. O treino apropriado limita esses movimentos num primeiro 

momento e torna-os mais e mais precisos e exatos.  
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A autora menciona ainda outros dois assuntos relacionados com o ‘ponto de 

contato’: a individualização do ensino e a livre escolha, a última dentro dos limites 

proporcionados pelo ambiente preparado. Ambos são condições essenciais para se 

obter a atenção/concentração da criança.  

 

A educação dos movimentos se dá, além dos exercícios de vida prática, pelos 

exercícios de linha e os de imobilidade e silêncio. “Os exercícios comportam um 

esforço para manter o equilíbrio assim como uma grande atenção para realizar com 

êxito a tarefa proposta. Esses exercícios constituem, como quer Montessori, 

expressões múltiplas de uma coisa só: o aperfeiçoamento dos mais variados 

movimentos, cuja chave é o equilíbrio da pessoa.” (p. 39) 

 

O segundo tipo de material utilizado, após as atividades de vida prática são os 

‘materiais sensoriais’ de desenvolvimento. Eles são materiais construídos 

especialmente para as crianças, adequados ao tamanho da mesma. Montessori 

pretendia ter no material sensorial um meio de garantir a observação do aprendiz e 

garantir sua atividade. Suas características (‘notas’ é o termo utilizado pela autora) 

fundamentais são: “a – isolar uma qualidade única; b – possuir o controle do erro; c – 

ser graduado em seus elementos; d – ser limitado; e – ser estético” (p. 43) 

 

No isolamento de uma qualidade única o aluno aprende a diferenciar/discriminar as 

qualidades específicas dos objetos, colocando em relevo uma só qualidade (ex. cor) 

enquanto as demais (forma, dimensão, etc) continuam fixas.  

 

O controle do erro proporcionado pelo material se dá pela organização do mesmo de 

modo a que a manipulação do material informe ao aprendiz sobre o resultado do seu 

trabalho (reforçamento natural, contingente à atividade), sobre sua correção ou 

incorreção. Essa característica do material aumenta a capacidade de crítica da 

criança e sua capacidade de atenção, dirigindo-a a uma busca cada vez maior de 

exatidão. Isso traz uma autonomia à criança, uma vez que não depende do adulto 

ou do professor para avançar em seu aprendizado. A correção do erro pelo 

professor é desaconselhada por Montessori por ‘estancar o entusiasmo’ do aprendiz.  
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“A correção do erro, pelo professor, é vista por Montessori como uma 

intromissão sem sentido e como meio de estancar um entusiasmo. Se o 

aprendiz deve recorrer a outrem para verificar se acertou ou errou que 

poderá garantir que essa correção de fora atingirá sua finalidade? Por 

outro lado, se essa intervenção externa ao material assinala os erros 

objetivamente considerados, como manter vivo o interesse de uma criança 

que se lançou a uma atividade livremente escolhida?  “ (p. 46) 

 

Cada série do ‘material sensorial’ possui, ainda, uma gradação sistemática dos 

elementos e sua apresentação  obedece ao critério da dificuldade crescente. Os 

blocos possuem diferença constante de um centímetro cúbico, os pesos diferem 

entre si em seis gramas, gradativamente etc, sempre numa direção de máximo e 

mínimo da série em questão.  A gradação dos elementos no material sensorial é 

realizada intra-série e inter-séries. Essa gradação das dificuldades é condição 

importante para amenizar a dificuldade do esforço da criança em avançar sem 

prejuízo da ‘motivação’ (sem características aversivas).  

 

A limitação da quantidade de material à disposição do aluno deve-se à necessidade 

de evitar o supérfluo e adequá-los à consecução de um fim.  

 

Por fim, a estética do material sensorial potencializa o comportamento de atenção do 

aprendiz 

 

O terceiro tipo de material utilizado é de ‘aquisição da cultura’, constituindo-se numa 

preparação direta. O tempo dispendido com a aquisição de escrita, leitura e 

aritmética é bastante reduzido (algumas semanas) em função da extensa 

preparação dos pré-requisitos nas fases anteriores (vida prática e, principalmente, 

exercícios com o material sensorial).  

 

“Estes materiais – no que respeita à escrita – fornecendo ao aprendiz, 

gradativamente, treino em discriminação de formas, de dimensões, de 

distância, de sons, de cores, de espaço, de tempo, de superfícies, assim 

como, coordenação visual motora e orientação no traçado, oferecem as 
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condições básicas para que um treinamento com material específico – que 

vai se constituir a chamada ‘preparação direta’ – seja possível.” (p. 50) 

 

No caso da preparação direta da escrita os materiais usados são os encaixes de 
ferro, as letras em lixa e o alfabeto móvel. A criança é levada, com o auxílio de 

tais materiais, ao domínio do traçado com movimentos que seguem a direção da 

escrita. 

 

”Os desenhos com os materiais de ‘encaixes de ferro’ comportam uma 

progressão de dificuldades, em ordem crescente, que vai do simples 

contornar até a perfeição de limitar a determinados comprimentos, os 

traços que vão preencher as figuras.” (pps 50 e 51)  

 

“Com o material de ‘letras de lixa’ o aprendiz é conduzida a – passando os 

dedos indicador e médio, sobre a letra recortada em papel de lixa – 

associar o movimento que faria para escrevê-la com o som dessa letra.” 

(p. 51) 

 

Após os encaixes de ferro e letras de lixa a criança trabalha com o alfabeto  móvel 

escolhendo o que deseja escrever. Daí para a escrita é só uma questão de tempo e 

pouco tempo. “Da ‘composição’ de palavras com as letras do ‘alfabeto móvel’ à 

escrita propriamente dita, pouco falta. Todos os atos necessários a essa atividade 

estão preparados e a eles a explosão da escrita ... se segue. O pegar o lápis ou o 

giz, é uma atividade que subitamente a criança percebe que pode realizar.” (p. 52).  

 

Descreve em seguida a aquisição de leitura e os materiais de preparação direta nela 

utilizados, bem como a aritmética.  Os benefícios da preparação com materiais 

sensoriais (ou desenvolvimento de pré-requisitos) ainda se faz sentir, uma vez que a 

criança já tem desenvolvidas noções de quantidade, correspondência de grandezas 

e equivalências que favorecem a aquisição de conceitos de hierarquia, soma, 

subtração e igualdade. Na preparação direta privilegia-se o trabalho com material 

concreto para depois chegar às abstrações, sempre respeitando as características 

de ser auto-corretivo e graduado rigorosamente em dificuldade. “O material 

construído por Montessori é rigorosamente graduado, permitindo ao aprendiz 
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dominar, com desenvoltura, um conhecimento após outro. Sendo também auto-

corretivo, permite que a criança prescinda da advertência do professor para os erros 

eventualmente cometidos.” (p. 58).  

 

O ensino é sempre individual  ou em pequenos grupos permitindo que a criança se 

concentre e o material curricular é sempre construído de modo a ser auto-corretivo e 

liberar a criança do controle do adulto, desenvolvendo mais independência do 

adulto.  

 

Papel do Professor no Sistema Montessoriano 
 

Para a autora o principal dever do professor no sistema Montessoriano é o de utilizar 

e explicar o uso do material didático.  

 

O professor deve ser ‘silencioso’, falar pouco em tom de voz baixo e tranqüilo, 

moderado nos gestos enfim, deve criar um clima de calma e tranqüilidade propício à 

aprendizagem. Ele também deve ser orientado à ‘não intervenção’, o que não 

significa que não deva orientar o processo ensino-aprendizagem, mas que não deve 

interromper a atividade da criança  e nem oferecer ajuda desnecessária. “O princípio 

da não intervenção fala a favor da reação do aprendiz para com as descobertas 

feitas por ele mesmo, reação diferente daquela que advém quando auxílios 

supérfluos interferem no seu trabalho.” (p. 61) 

 

O professor inicia e induz a atividades dos alunos pequenos constituindo-se em 

‘modelo’ do comportamento a ser desempenhado pela criança e ‘sugerindo’ tarefas 

ao mesmo tempo factíveis e desafiadoras (para o repertório da criança). O controle 

dos movimentos é um fim bastante visado nos atos educativos montessorianos.  

 

Ele introduz os exercícios com o uso de material sensorial individualmente, 

indicando  o seu uso, experimentando os instrumentos, orientando e 

disponibilizando-os. Ao guiar o trabalho do aprendiz com o material o professor deve 

distinguir dois momentos, o primeiro é colocar a criança em contato com o material 

favorecendo as discriminações entre seus diferentes elementos e o segundo é o de 

ensinar uma nomenclatura exata.  
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No primeiro momento a técnica é a seguinte:  

“a – isolar o objeto (deixando sobre a mesa da criança unicamente o 

material que vai apresentar); 

b – apresentá-lo com absoluta exatidão (indicando como ele deve ser 

manipulado, realizando, ele mesmo, uma ou duas vezes, o exercício);  

c- prevenir o  uso incorreto (controlando qualquer displiscência, ditada pela 

má vontade, face às instruções);  

d – respeitar a atividade útil (concedendo à criança o direito de repetir o 

mesmo exercício pelo tempo que quiser sem ser interrompida em suas 

atividades);  

e – providenciar para que o trabalho seja concluído (habituando o aprendiz 

a – terminado o exercício – devolver o material ao lugar que lhe compete). 

“(p. 63) 

 

Num segundo momento de direção/guia do trabalho do aprendiz, o professor deverá 

efetuar a lição de três tempos, provocando a associação do nome ao objeto, qual 

seja: “1º tempo – associação da percepção sensorial ao nome (é liso, é áspero); 2º 

tempo – reconhecimento do objeto correspondente ao nome (Qual é liso? Qual é 

áspero?); 3º tempo – evocação do nome correspondente ao objeto (Como é este? 

Como é este?)” (p. 64) 

 

O professor sempre chama a atenção da criança para os contrastes entre as duas 

extremidades da série de material (material é sempre graduado – liso a áspero, 

grosso a fino etc.). Após apresentar os contrastes, apresenta as identidades e, em 

terceiro lugar, o agrupamento da série em ordem de gradação dos elementos.  

 

A lição deve ser breve, simples e objetiva para ser efetiva. O professor deve ser um 

hábil observador e registrador de fatos e comportamentos e não deve impor 

atividades, apenas propor.  

 

Para a autora, não ensinar pode ser, portanto, a função do mestre montessoriano 

“Como se vê, não ensinar é, muitas vezes, a função do mestre montessoriano.” (p. 

65) 
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O princípio da ‘não intervenção’ implica em ausência de prêmios e de castigos (pelas 

interferências que provocam na concentração e motivação do aluno). O foco é 

‘provocar’ a atenção da criança para o material. O domínio do material ‘é a única 

recompensa que mantém a atividade’ (p. 66), excluindo a necessidade de 

reforçamento arbitrário.  Assim como não se deve ‘punir’ em escolas montessorianas 

também não se deve corrigir o erro diretamente. Porque a correção do erro 

improcede para Montessori? Por não conferir ao aprendiz o autocontrole do seu 

trabalho e por ‘estancar o entusiasmo’ do aprendiz. Porém, recursos indiretos são 

utilizados para que a criança se defronte com a forma correta do exercício, como o 

material de nomenclatura. “No caso, por exemplo, da chamada ‘explosão da escrita’, 

se o professor corrige a criança que ‘compôs’ uma palavra de maneira errada, isto 

poderá deter a marcha de uma descoberta nascente... Se o menino descobre o erro, 

ele mesmo o corrigirá, se não o percebe é porque ainda não está em condições de 

melhor realização.” (p. 67) 

 

Esse ponto de contato com o material pode não ser prontamente conseguido em 

todos os casos, mas a correção do comportamento indesejável deve ser feita sem 

admoestações ou reprimendas. O professor deve ficar atento para a primeira 

manifestação positiva da criança e dar atenção à atividade que venha a empenhá-la 

(em outras palavras, a nosso ver, reforçamento de incompatíveis).  

 

Desenvolvimento numa concepção Montessoriana 
 
A explicação de desenvolvimento de Montessori, retirada de uma rigorosa 

observação do comportamento é embasada em duas idéias básicas, quais seja, a 

teoria de ‘mente absorvente’ e a dos ‘períodos sensitivos’. A ‘mente absorvente’ é 

descrita como:  

 

“Conforme Montessori, a criança começa a realizar a sua própria 

construção através da absorção do ambiente que a circunda. Esse poder 

construtor, característica do primeiro período, resulta daquilo que 

Montessori chamou de ‘Mente Absorvente’. Enquanto o adulto é um 

receptor no qual as impressões são vertidas mas não confundidas com 
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ele, a criança é penetrada pelas impressões exteriores que formam a sua 

‘Mente’.” (p. 71).  

 

Os ‘períodos sensitivos’, são definidos como: “De acordo com Montessori, a 

sensibilidade que permite à criança pôr-se em contato com o ambiente, está 

regulada por uma intensidade maior ou menor, conforme determinados períodos do 

desenvolvimento. Tais momentos particulares receberam dela o nome de ‘períodos 

sensitivos’.” (p. 75) 

 

A nosso ver, os períodos de desenvolvimento de Montessori assemelham-se, de 

certa forma, aos períodos de desenvolvimento piagetiano. O primeiro período seria o 

criativo,  ou desenvolvimento com transformações (teoria da mente absorvente)  e 

iria de 0 a 6 anos. Esse período é subdividido em de 0 a 3 anos, com intensa 

manipulação dos objetos do ambiente e de 3 a 6 anos, com desenvolvimento da 

linguagem. Em ambos os sub-períodos a educação sensório motora é a tônica 

principal.  

 

De 7 a 12 anos advém um período de estabilidade em comparação com o período 

precedente, sem grandes transformações. Desenvolve-se a capacidade de trabalho 

‘mental’, raciocínio e de acumulação de informação cultural. É uma passagem do 

plano sensorial ao abstrato. No terceiro estágio, dos 13 aos 18 anos ocorrem 

novamente grandes transformações, tal como no período criativo.  

 

Há uma relação entre ‘períodos sensitivos’ de aprendizagem em Montessori e os 

períodos de ‘imprinting’ na etologia. Existiriam períodos críticos de desenvolvimento 

onde algumas habilidades seriam desenvolvidas, e fora das quais isso não mais 

ocorre, ou seja, os estímulos que poderiam provocar certas respostas não são mais 

eficazes. “No que respeita à criança, dependendo dos estímulos que a ela sejam 

apresentados ou recusados num dado momento, tem-se como resultado ou um 

comportamento surpreendente ou uma indiferença que torna o aprendiz cego ou 

inepto.” (p. 76).  Um exemplo disso é a linguagem, que tem sua melhor oportunidade 

de aprendizagem no período sensitivo ou momento crítico próprio, fora do qual a 

habilidade ficará irreversivelmente lesada. Outro exemplo é a discriminação de 

cores, fruto de um treino especial realizado dos 2 anos e ½ aos 6 anos e que muitos 
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adultos nunca chegarão a atingir. Uma criança pode trabalhar com ‘letras de lixa’ de 

forma intensa aos três anos mas não aos cinco. O que caracteriza a existência do 

período sensitivo para determinada atividade é a motivação ou ‘vitalidade’ com que o 

comportamento da criança é desempenhado. A criança se ‘atira’ à tarefa sem se 

fatigar. Fora do período sensitivo, a aprendizagem se torna penosa e não mais 

atinge a perfeição. “Em suma, os períodos sensitivos dizem respeito a um impulso 

irresistível para certos elementos do ambiente, impulso esse que determina uma 

bem definida atividade.” (p. 77) 

 

Princípios de aprendizagem implícitos no sistema de educação de Maria 
Montessori 
 

Nesta parte do trabalho a autora aproxima a proposta de Montessori aos princípios 

de aprendizagem e técnicas de controle do comportamento, dentro do objetivo e 

problematização a seguir (controle do ambiente preparado e do material sensório-

motor sobre os comportamentos). “Verificar em que medida o ‘ambiente 
preparado’ e mais especificamente o ‘material sensório-motor’ controlam 
certos comportamentos, e isto verificar na situação: Casa dei Bambini, é o 
objetivo selecionado para esta análise em considerando configurarem tais 
aspectos exatamente a tônica da proposição montessoriana.” (p. 80) 
 

Programação do meio – considerações preliminares 
 

Montessori respeita as limitações das influências maturacionais no desenvolvimento 

do comportamento (desenvolvimento impulsionando aprendizagem) mas também 

valoriza muito o treino a que o organismo deve ser submetido para aprender no 

momento adequado e a sua experiência (aprendizagem impulsionando 

desenvolvimento). A autora lembra que em seu tempo (de Montessori), 

‘respeitavam-se’ tacitamente os definitivos e ordenados estágios de 

desenvolvimento, o que, a nosso ver, afastava a atenção para longe dos eventos 

ambientais envolvidos e da experiência da criança, acarretando uma visão  mais 

‘passiva’ de ensino. Mesmo assim, Montessori tendia a considerar o 

desenvolvimento mais em termos de aprendizagem e  a ensinar seus aprendizes 

desde tenra idade. 
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A concepção de aprendizagem de Montessori é aproximada pela autora a uma 

concepção analítico-comportamental na qual os estímulos do meio ambiente físico e 

social podem ser dispostos de modo a propiciar aquisição e manutenção do 

comportamento, especialmente se realizados nos períodos sensitivos. A autora 

aproxima o conceito de ‘período sensitivo’ com o condicionamento operante, como o 

momento em que as contingências se dispõem de modo que as respostas dadas 

são particularmente reforçadas; caso não o sejam, a ausência de reforço leva o 

comportamento ao declínio. Dito de outro modo, a persistência de um 

comportamento em determinados períodos deve-se ao reforço que aumenta a 

freqüência da mesma. “Quando uma resposta emitida por um organismo muito 

jovem é ignorada ou rejeitada, pode ficar parcialmente paralisada; mais algumas 

tentativas desacompanhadas de reforçamento podem, como produto de extinção, 

resultar na pouca força do operante. E mais ainda: torná-lo acompanhado de uma 

reação comumente denominada frustração, que pode levar o aprendiz a nunca mais 

emitir a resposta.” (p. 33) 

 

Porque Montessori valoriza tanto o treino sensório motor na faixa de idade de 2 anos 

e 1/5 a 6 anos? Porque esse treino mostrou vantagens em relação a igual treino em 

idades mais ‘avançadas’. O treino sensório-motor adquire, portanto, segundo a 

autora, o valor de controle de ‘comportamentos precorrentes’ ou de comportamentos 

que atuam no sentido de tornar comportamentos subseqüentes mais efetivos. É no 

treino sensório motor que as mais diversificadas discriminações tomarão lugar 

(superfícies, formas, tamanhos, posições, pesos, sons, cores etc.) preparando o 

organismo para discriminações mais diversificadas e desenvolver-se-á a atenção 

(também como comportamento aprendido e precorrente para inúmeros outros).  

 

A observação (ligada à atenção) também teria um sentido de comportamento 

precorrente por ser capaz de efetivar comportamentos subseqüentes e é produto de 

aprendizagem. 

 

‘Prótese’ do meio 
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O ‘ambiente preparado’, para Montessori, é repleto de estratégias denominadas pela 

autora de ‘protéticas’. O ambiente é construído de modo a favorecer a emissão de 

respostas pré-requisitos para iniciação nos ‘materiais sensoriais’ e, posteriormente, 

nos materiais didáticos para aquisição da cultura. “Esse ambiente funciona como um 

forte iniciador geral que estimulando a criança a agir convenientemente em 

atividades da vida cotidiana venha a interferir na probabilidade de que ela haja da 

mesma maneira em atividades posteriores.” (p. 85) 

 

Verificamos similaridade com o conceito de modelagem para a análise do 

comportamento quando a autora menciona que a programação do ‘ambiente 

preparado’ deve ser feito de modo a que os passos comportamentais que levam a 

um padrão final devem ser do tamanho apropriado e arranjados numa seqüência 

(recursos protéticos). Assim como no treino sensorial em que as atividades 

conduzem à aquisição de atenção, observação e discriminações, nos recursos 

protéticos embute-se a aceitação de 3 princípios do condicionamento operante: 

 

“1. o aprendiz precisa agir antes de ser reforçado;  

2. é ineficiente esperar que o comportamento ocorra para que possa ser 

reforçado; o aprendiz deve ser induzido a agir;  

3. o aprendiz necessita adquirir uma habilidade antes de caminhar para a 

aquisição de outra que envolva eficiência na anterior, e, sucessivamente, 

desta para outra, e etc.” (p. 86) 

 

Quais precorrentes estariam envolvidos, por exemplo, nos comportamentos básicos 

instalados nas atividades de cuidado pessoal, cuidado do ambiente e 

relacionamento social? Segundo a autora: atenção, auto-governo, auto-confiança, 

cooperação, persistência no trabalho; todos agindo para tornar os comportamentos 

subseqüentes mais efetivos.  

 

Características (‘notas’) físicas do ambiente 
 

As características físicas do ambiente (proporcional, simples, limitado, ordenado, 
modificável, calmo e atraente) teriam uma função de controle do comportamento 

ou de recurso ‘protético’. O ambiente é programado para fornecer indicações de 
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como as atividades devem ser realizadas e oferece oportunidades para que sejam 

realizadas. Conforme a autora, quanto mais atividades realizadas, maiores as 

possibilidades de reforçamento.  

 

“Sendo proporcional ao tamanho da criança, o ‘ambiente preparado’ vai 

permitir que o aprendiz execute, com mais probabilidade de acerto, as 

ações sugeridas por ele, e se torne independente do adulto.” (p. 87)  

 

“Sendo simples tudo aquilo que o ambiente contém é circunscrito a 

atividades reais e bem definidas, torna-se gerador de alta probabilidade de 

ações, pelas suas conseqüências mantidas... Engajando-se o aprendiz em 

atividades simples e bem definidas, obtém sucesso, do qual resultam: 

autoconfiança, independência e desembaraço.” (p. 88) 

 

 “A limitação dos estímulos existentes na Casa dei Bambini, revela o 

cuidado de Montessori em manter as contingências requeridas para o 

reforçamento. Quando os estímulos que constituem ocasião para a 

resposta não são bem determinados, o reforçamento de respostas 

específicas, fica impedido” (pps 88 e 89).  

 

O ambiente e os materiais preparados para as atividades de vida prática, por 

exemplo, fornecem estímulos discriminativos para aquisição de movimentos precisos 

e ordenados a fins bem definidos. A preparação do ambiente e dos materiais 

também diz da importância (para Montessori) da definição de objetivos no ensino, 

definindo claramente as atividades que queria ver realizadas pelas crianças e 

arranjando contingências para cada resposta.  

 

A quantidade do material também é limitada em cada atividade de  modo a controlar 

o comportamento de terminar a tarefa iniciada (condição para o reforço pela 

atividade). A ordenação e classificação do material é outra contingência 

característica do ambiente preparado fornecendo ocasiões para a emissão de 

respostas.  
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“Evitando desperdício de tempo (a criança sabe exatamente onde 

encontrar os materiais de que necessita) e oferecendo indícios para a 

ação (os diversos utensílios para qualquer atividade são encontrados 

agrupadamente, formando unidades que se constituem auxílios orientando 

a resposta do aprendiz... Uma vez introduzida numa atividade, a criança 

provavelmente a executará em sua totalidade porque a ordenação do 

material se constitui um estímulo discriminativo para o desempenho 

completo da tarefa.” (p. 90) 

 

Atuação do professor no ambiente preparado 
 

O professor deve estabelecer o ‘ponto de contato’ do aprendiz com o ambiente e 

materiais, desenvolvendo o comportamento de atenção e a execução de 

movimentos simples, precisos e ordenados para um fim.  

 

Além da importância do desenvolvimento de repertórios comportamentais 

precorrentes para a longa cadeia de atividades que aguarda a criança, também é de 

especial importância a estimulação indutora de comportamentos. Não se espera 

apenas que a criança se comporte; oferece-se um ambiente repleto de motivos de 

atividade, induzindo-a a se comportar. Para esses fins (estabelecimento de 

condições antecedentes) o professor utiliza modelos (modelação) e instruções 

(estímulos) verbais com um aprendiz ‘atento’ para tais estimulações .  

 

O papel das conseqüências naturais também é valorizado, uma vez que a 

aprendizagem só ocorre se algo acontece e é decorrente da própria atividade. Uma 

vez estabelecido o ‘ponto de contato’ com o material o professor retira sua 

participação e a criança fica cada vez mais sob controle de sua própria atividade, 

sem auxílio do professor. “Montessori ... deixa claro que não é esse auxílio do 

professor que torna a aprendizagem possível, mas as conseqüências da execução 

do trabalho.” (p. 94).  

 

O controle do comportamento pelas características sociais do ambiente 
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A individualização do ensino é valorizada mas o intercâmbio entre aprendizes 

também. As realizações dos mais experientes são reforçadas pelos iniciantes e 

estes, pela aprovação dos mais bem sucedidos. “Assim, quando um aprendiz 

iniciado (A) atua sobre um iniciante (B), aquilo que A faz é tanto benéfico para ele, 

como para B; aquilo que B faz é simultaneamente benéfico para ambos.” (p. 94) 

 

O professor não é o único estímulo discriminativo para a ação da criança; as outras 

crianças também o são, inclusive por modelação. A organização social constitui-se, 

assim, numa estratégia ‘protética’ colocada no ambiente preparado. Tal estratégia 

inclui ‘cooperação’ (atos diferentes que se completam na obtenção de reforçamento 

positivo ou remoção de estimulação aversiva). Montessori não estimula competição 

reforçando seu incompatível, a cooperação.  

 

O respeito ao ritmo próprio do aprendiz, bem como a liberdade concedida a ele para 

escolher atividades é outra estratégia observada por Montessori, agindo sobre o 

problema da manutenção do comportamento. A criança fica sujeita a um esquema 

de reforçamento em razão e em intervalo variável (variação do número de respostas 

exigidas pelas diferentes atividades e reforçamento conseqüente à presença do 

professor em intervalos irregulares de tempo).  

 

Diferenciação do repertório de respostas sensório-motoras: critérios da 
programação 
 
Os principais aspectos da modelagem do comportamento do aprendiz com os 

exercícios com o material sensorial são:  

 

“1  - aumento do repertório pela exigência de atividade 

2 – diferenciação das respostas 

3 – oferecimento de condições para o controle 

4 – ampliação da freqüência dos controles 

5 – redução gradual da amplitude da resposta 

6- redução gradual dos auxílios oferecidos.”(p. 104) 

 

Aumento do repertório pela exigência da atividade 
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O material montessoriano deve induzir o aluno a agir, a se comportar e o único 

material válido é o que possui essa propriedade (caso contrário é banido). Além da 

freqüência (medida de força de um operante), o material deve aumentar a eficiência 

e a precisão do comportamento do aprendiz. A atividade deve ser, ainda, 

controladora do comportamento de atenção do aprendiz. 

 

O aluno deve ficar sob controle do material de modo que não prossiga sem ter 

concluído um exercício anterior. O material controla a dispersão que pode ocorrer 

quando deve apenas ouvir uma aula expositiva ou acompanhar uma demonstração, 

uma vez que deve emitir uma resposta aberta que o mantém em atividade.  

 

A atividade com o material montessoriano pressupõe atividade em contraposição 

com passividade e as atividades programadas vão exigindo cada vez mais 

comportamentos. Ex.: “No material de cores, por exemplo, de início o aprendiz deve 

emparelhar apenas três tabletes coloridos (1ª caixa). Ao trabalhar com a segunda 

unidade desse material, deve atingir, progressivamente, 11 emparelhamentos. Com 

a terceira unidade, a resposta final vai requerer a gradação de 63 tabletes.” (p. 107) 

A eficiência em uma atividade permite, portanto, que mais comportamentos sejam 

exigidos.  

 

Diferenciação das respostas 
 
O reforçamento no trabalho com o material montessoriano é contingente à emissão 

de comportamento variado e à complexidade da emissão. O comportamento vai 

variando e se complexificando até atingir formas cada vez mais refinadas e 

sofisticadas. Aqui observa-se o princípio da modelagem, que consiste na 

diferenciação de respostas por aproximações sucessivas que movem-se 

gradativamente à forma final desejada  

 

Uma exigência de dificuldade crescente é importante também para evitar a extinção 

de uma resposta cuja dificuldade fosse demasiadamente elevada de início.  
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O ‘isolamento de uma qualidade única’ no material didático montessoriano permite 

uma ‘variabilidade limitada’ do comportamento do aprendiz com generalização ao 

longo de uma dimensão. Essa característica do material montessoriano tem duas 

funções básicas: 1. controla o comportamento de atenção e 2. facilita a aquisição da 

discriminação.  

 

Oferecimento de condições para o (auto) controle 
 

O material Montessoriano é organizado de modo a ‘controlar o erro’ do aprendiz. No 

material tátil, por exemplo, o aluno tem informações sobre o resultado das respostas 

pela cor dos tabletes emparelhados; nos encaixes sólidos, se um erro foi cometido, o 

cilindro não poderá ser encaixado; na extração da raiz quadrada o próprio material 

informará o acerto ou o erro. “E  assim o material vai oferecendo condições para o 

aprendiz auto controlar suas respostas.” (p. 118) 

 

Montessori preocupa-se em evitar que o aprendiz erre. Isso é feito construindo o 

material e apresentando-o de modo que o aluno seja conduzido gradual e 

suavemente a adquirir e complexificar o seu repertório com respostas que não 

poderiam ser adquiridas originalmente em sua forma final. Porém, quando ocorrem 

erros, eles são informados pelo próprio material e não pelo professor. Para a autora, 

poder-se-ia dizer que há controle do acerto e não controle do erro, evitando-se ao 

máximo a aversividade do último, pelo princípio da não intervenção do professor e 

pela apresentação cuidadosa e gradualmente seqüenciada do mesmo. Maximizam-

se as oportunidades de reforçamento e diminuem-se as oportunidades de extinção, 

evitando que o aprendiz pare de trabalhar. “Seja para informar com precisão o erro 

menos provável, seja para confirmar o acerto, o fato é que o material montessoriano 

oferece ao aprendiz uma informação que, por ser contingente ao seu 

comportamento, tem as características de uma contingência reforçadora.” (p. 119) 

 

O reforçamento é, portanto, intrínseco à atividade com o material, tornando o próprio 

fazer reforçador, não sendo proporcionadas contingências arbitrárias. O 

conhecimento imediato dos resultados da atividade é reforçador e a conseqüência 

sistemática e aplicada de forma intencional. A autora cita pesquisas que 

demonstram o valor do conhecimento imediato dos resultados de tarefas 
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(imediaticidade do reforço e intrínseco à tarefa) na contingência. Isso não significa 

que outras contingências reforçadoras não estejam presentes numa sala de aula 

montessoriana, que não o conhecimento imediato dos resultados. A autora 

menciona também “oportunas aprovações sociais do professor, a admiração dos 

companheiros de classe, a possibilidade de introduzir os colegas menos experientes 

nas suas experiências etc...” (pps. 121 e 122) 

 

O conhecimento dos resultados é dado item por item, ou seja, o material 

montessoriano é programado de modo a informar exatamente em que ponto o aluno 

acertou ou errou, ao invés de fornecer uma informação genérica que não reforce 

respostas específicas.  

 

“Quando, por exemplo, o aprendiz com os olhos vendados emparelha 

tabuinhas de madeira que variam quanto ao peso, organizando duplas das 

iguais, pode, após a operação, certificar-se imediatamente do resultado de 

seu trabalho, pela tonalidade da madeira das duplas formadas. Essa 

informação imediata que o material proporciona, permite que o aprendiz 

saiba precisamente no que acertou ou, eventualmente, no que errou. 

Logo, o reforçamento das respostas certas emitidas é, pelo próprio 

material providenciado com absoluta precisão.” (p. 122)  

 

Sendo assim, o arranjo montessoriano do controle do erro diz respeito ao 

reforçamento de respostas específicas e de uma contingência de reforçamento 

eficaz.  

 

Ampliação da freqüência dos controles 
 

O reforçamento passa a ser mais esporádico à medida que o treino progride , o 

tamanho da razão em reforçamentos de razão fixa ou variável também aumenta 

(não precipitadamente). Porém, com o aumento da complexidade da tarefa a razão 

também regride e auxílio inicial pode ser oferecido (ex. o que era feito com os olhos 

vendados pode passar a ser feito com olhos desvendados).  
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Esse tipo de esquema de reforçamento, intermitente, tem como característica a 

estabilidade que confere ao comportamento e a grande resistência à extinção. 

Mesmo o reforçamento em razão fixa pode não gerar parada na freqüência de 

resposta após o reforço, isso porque:  

 

“a) o aumento da razão é feito gradualmente e, assim, para haver 

reforçamento não se requer do aprendiz uma longa série de respostas, 

fato que poderia desanimá-lo no recomeçar a tarefa; b) na passagem de 

uma unidade do material para outra (que requer respostas que são 

variações de outras já condicionadas) há sempre um retorno a ‘razão’ 

mais baixa” (p. 127).  

 

“Tornando o reforçamento contingente a um determinado número de 

respostas que é ampliado atrasando-se o reforçamento e aumentando 

criteriosamente o tamanho da razão – processo que ‘ assemelha ao tipo 

de treinamento da resposta, denominado diferenciação (Keller e 

Schoenfeld, 1966, p. 11) – a produção do aprendiz tende a ser elevada e 

constante’.” (p. 127).  

 
Redução gradual da amplitude da resposta 
 

De início o aprendiz responde a estímulos muito contrastantes (cores opostas, graus 

extremos de rugosidade, figuras geométricas bem diferentes etc.) para depois, 

gradualmente, responder a estímulos mais semelhantes. Isso é possível pela 

gradação dos elementos das séries que compõem o material sensorial no ambiente 

preparado.  

 

Experimentos em aprendizagem discriminativa sem erros confirmam a técnica 

montessoriana. Cita Millenson (1967) para quem a técnica de redução progressiva 

entre estímulo discriminativo e estímulo delta tem os seguintes méritos: “1 – em 

primeiro lugar parece que tal discriminação é formada mais depressa do que essas 

que usam procedimento clássico; 2 – o valor assintótico de ID é provavelmente 

próximo de 1,0 com essa técnica; 3 – desde que nenhuma, ou poucas, respostas 
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ocorrem em S delta, os efeitos emocionais característicos da extinção são nulos 

nessa discriminação sem erros.” (p. 130) 

 

A limitação do material (nem de mais e nem de menos, apenas o necessário) e sua 

graduação presta-se à técnica de modelagem utilizada por Montessori e evita a 

interferência de estímulos que não sejam ocasião para a resposta ou, ainda, que 

possam adquirir funções discriminativas indesejadas, comprometendo a 

aprendizagem.  

 

“A exigência montessoriana para que o material seja ‘limitado’, encarece o 

rigor emprestado por Montessori à técnica de modelagem do 

comportamento, por ela usada. Com efeito, já que seu material está 

organizado de maneira a que o aprendiz,  a partir de discriminações de 

estímulos bem contrastantes, proceda por pequenos passos, 

gradualmente dosados, nos quais um anterior é pré-requisito para o que 

lhe segue, fica evidente que os estímulos propiciados pelo material devem 

ser limitados aos seus objetivos. Qualquer acúmulo só serviria para 

destruir a eficiência do encadeamento e comprometer o comportamento 

de atenção. Seu ponto de vista é de absoluta coerência com as exigências 

reclamadas pelas demais notas que caracterizam seu instrumental, ou 

melhor, uma decorrência lógica daquelas. Se o material deve ‘isolar uma 

qualidade única’ e ‘exigir a atividade do aprendiz’, deve estar de acordo 

com certas especificações. A limitação dos estímulos, é uma delas.” (p. 

134) 

 

Eliminação gradual dos auxílios 
 

Em alguns materiais, como os ‘cartõezinhos para sobreposição’ e os ‘triângulos 

construtores’ observa-se o recurso de redução gradual dos estímulos. No primeiro 

caso são oferecidos SDs muito marcantes no início da tarefa (figuras cheias) e ao 

longo do tempo tais SDs tornam-se menos densos (figuras semi-cheias e, depois, 

apenas contornadas levemente. As repostas são sempre as mesmas (sobreposição 

de figuras geométricas diversas), mas o auxílio vai diminuindo gradualmente. Com 
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os triângulos construtores, os auxílios também vão sendo retirados de série para 

série.  

 

Em outros materiais montessorianos também observa-se a retirada gradual de 

auxílios, desde os exercícios de vida prática (primeiros exercícios) até os exercícios 

para aprendizagem de cálculo e aritmética.  

 

“Assim acontece, por exemplo, com a atividade bem simples, pedida a 

crianças muito pequenas, de ‘dobrar lenços e guardanapos’. Os primeiros 

exercícios são feitos com lenços e guardanapos que possuem um alinhavo 

colorido que passa exatamente no meio da peça. A linha de referência 

permite guiar o aprendiz na execução correta da resposta de dobrar. Após 

alguns exercícios, a criança dobrará peças que não possuam o pesponto 

colorido.” (p. 136)  

 

“Apresentando materiais concretos que vão escasseando à medida que o 

treino progride, Montessori controla o comportamento de contar e calcular, 

levando o aprendiz, gradualmente, a prescindir desses materiais.” (p. 137) 

 

Resumindo, seja de maneira mais simples, seja mais ‘requintada’, o fading ou 

retirada gradual de auxílios mais a modelagem por aproximações sucessivas 

utilizado com material graduado são as técnicas montessorianas de ensinar 

favorecendo acertos e reduzindo ao mínimo a ocorrência de erros.  

 
A modelagem de repertórios cognitivos (escrita e leitura) 
 

Os materiais sensoriais montessorianos que desenvolvem discriminações de 

dimensões funcionam como preparação indireta para a numeração. Os que 

trabalham discriminação de formas preparam indiretamente as atividades envolvidas 

na escrita (de formas e outras como dimensões, coordenação visual-motora, 

discriminação auditiva, organização e orientação espacial, discriminação tátil). 

Finalidades remotas a serem adquiridas ao longo de uma cadeia, são, portanto, 

previstas nas séries do material montessoriano.  
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Os complexos repertórios de escrita e leitura são cuidadosamente e longamente 

preparados, eles não ‘irrompem’ aos 7 anos de idade sem preparação cuidadosa 

das habilidades que os tornam possível, chamada de ‘preparação remota’. A 

preparação remota, assim como a ‘preparação direta’ são realizadas pelo processo 

de modelagem do comportamento, por aproximações sucessivas. Ambas agem no 

sentido de minimizar ou impedir a ocorrência de erros.  

 

Preparação remota para a escrita e Preparação direta para escrita:  

 

A preparação remota é feita pelos materiais sensoriais que desenvolvem as 

habilidades sensório-motoras, sob o pressuposto de que uma criança que possui 

habilidades sensório motoras está mais preparada para escrever do que uma que 

não as possui.  

 

A preparação direta utiliza material que coloca as respostas sob controle do traçado 

do estímulo verbal (seja auditivo ou visual), qual seja a série graduada dos ‘encaixes 

planos de ferro’, as letras em lixa e o alfabeto móvel.  

 

Para a autora,  a aprendizagem da escrita no sistema montessoriano produz êxito 

porque, além, de prevenir erros, realiza-se numa idade em que os ‘defeitos’ mais 

comuns ainda não estão estabelecidos e esses primeiros ensaios ocorrem quando 

‘reclamados’ pela própria criança (em função da disposição e apresentação do 

material). Em poucos casos observa-se a recusa em engajar-se em exercícios de 

preparação direta, em função do auto-reforçamento propiciados pelo processo 

montessoriano.  

 

A escrita precede a leitura e, dentro da leitura, a leitura de palavras precede a de 

pequenas frases. No ensino da leitura, a apreensão do ‘significado’ precede a 

resposta vocal; em seguida é ensinada a leitura da palavra total e a seqüências de 

leitura (palavras – frases – períodos – livrinhos) é aumentada  gradativamente.  

 

“Os recursos utilizados por Montessori para levar o aprendiz aos 

comportamentos de leitura, podem ser apreciados à luz dos seguintes 

méritos:  
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1 – segurança na introdução ao treino específico, graças ao repertório 

anterior garantido ao aprendiz pelos exercícios sensório-motores;  

2 – simplicidade do procedimento (o programa de treinamento em leitura é 

bastante simples, e o material requerido é de fácil confecção e de muito 

pouco custo);  

3 – cuidadosa graduação das dificuldades a serem vencidas com a 

prevenção de erros;  

4 – ausência de treinos formais e de situações que envolvam estimulações 

aversivas;  

5 – rigoroso respeito aos interesses do aprendiz, e ao seu ritmo 

próprio.”(174) 

 

A aprendizagem da leitura se dá sem treinos muito formais, obedecendo rigoroso 

planejamento e com exercícios que garantem alta probabilidade de reforçamento. 

Segundo a autora, o intervalo que decorre entre a primeira tentativa de exercícios 

preparatórios e a 1ª palavra escrita é, para as crianças de 04 anos, de um mês e 

meio. A quase totalidade das crianças ensinadas pelo método aprende a escrever 

aos 4 anos e aos 5 sabe ler e escrever tão bem quanto as que saem da 1 a série de 

escolas comuns e isso, independente da origem sócio-econômica das crianças em 

questão.  

 

Programação de um curso individualizado de treinamento de professores 
(proposição sem execução) 
 

Justificativa:  

 

A responsabilidade do professor exige capacitação cuidadosa e a formação de 

professores deve ser planejada. O programa proposto pela autora, sob forma de CPI 

(curso programado individualizado) destina-se a instrumentar essa possível 

capacitação.  

 

A segunda premissa é tornar o instrumento de formação (formação é o termo 

utilizado pela autora)  adequado aos princípios que sustentam o sistema 

montessoriano, com coerência e efetividade.  

 



 28

 

Estabeleceu os comportamentos terminais (objetivos) em termos do que o professor 

deveria saber fazer ao final do curso e selecionou material para a consecução dos 

objetivos. Arranjou seqüências e enfatizou o ‘ritmo próprio’ do aprendiz (no caso, o 

professor). Privilegiou ‘discussões em pequenos grupos’ e ‘entrevistas’ ao final de 

cada item da programação.  

 

O programa se dividiu em três partes, porém, no presente trabalho somente a 

primeira parte é apresentada.  

 

“I – Treinamento nas ‘atividades de vida prática’ (primeiros motivos de 

atividade);  

II – Treinamento nas atividades com o ‘material sensorial de 

desenvolvimento’;  

III – Treinamento nas ‘atividades para aquisição de cultura’ (escrita – 

leitura – aritmética). “(p. 184).   

 

O objetivo é preparar o professor montessoriano de criança de 03 a 06 anos (ensino 

infantil). A previsão de término era de aproximadamente 07 a 08 semanas. A 

primeira parte do curso envolve 07 unidades de 35 passos envolvendo atividades 

variadas de observação do comportamento de crianças em sala de aula 

montessoriana, registro de fatos observados, leitura de textos de livros e material 

mimeografado, participação em discussões de pequenos grupos, treino pessoal em 

certas atividades, apresentação dessas atividades às crianças da classe modelo.  

 

Oferece instruções minuciosas a cada passo por monitores e a passagem de um 

passo para outro é feita quando completado satisfatoriamente. Há oferecimento de 

atividades extras, não obrigatórias, como discussões, seminários, projeção de filmes 

e slides etc.  

 

As unidades  e passos são enumerados a seguir:  

 

Unidade I – Exigência de atividade – Princípio fundamental do sistema Montessori 

(Passos  1 a 13) 
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Unidade II – O ambiente preparado (passos 14 a 17) 

 

Unidade IV – Exercício das atividades de vida prática (Passos 18 a 22) 

 

Unidade V – Exercícios coletivos para o controle dos movimentos (Passos 23 a 26) 

 

Unidade VI – O papel do professor (Passos 27 a 34) 

 

Unidade VII – Prática na classe montessoriana: iniciação das crianças nas atividades 

da vida prática 

  

Análise do trabalho 
 

Não há ensino do professor no presente trabalho, porém, caso se derivasse uma 

proposta efetiva a partir da abordagem montessoriana, relatada por Lagoa, 

poderíamos dizer que respeitaria os aspectos resumidos a seguir.  

 

A concepção de aprendizagem da abordagem analítico comportamental é 

ocndizente com a da proposta Montessoriana, como decorrente do ensino 

arranjado sistemática, intencional e planejadamente, ou seja, a aprendizagem é 

fruto de contingências arranjadas de acordo com o repertório do aprendiz e não de 

estruturas ativadas espontânea ou maturacionalmente. A concepção de 

aprendizagem na qual os estímulos do ambiente físico e social podem ser 

arranjados de modo a propiciar aquisição e manutenção do comportamento, não 

significa que desvalorize as influências maturacionais/filogenéticas no 

desenvolvimento do comportamento. Apenas valoriza a aprendizagem a que o 

organismo se submete e as experiências que impulsionam o desenvolvimento, ao 

contrário do zeitgeist dominante em sua época.  

 

No que diz respeito à determinação do comportamento por fatores filogenéticos 

poder-se-ia dizer que é considerada por Montessori ao valorizar os períodos 

sensitivos, nos quais a sensibilidade à determinadas aprendizagens é maior 

(paralelo com o conceito de ‘imprinting’ na etologia). A própria valorização da 
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atividade característica e natural à criança e predileção por determinadas tarefas em 

determinados períodos de desenvolvimento é afeta a esse nível de determinação do 

comportamento humano, utilizado a favor da aprendizagem escolar. A autora 

também aproxima o conceito de ‘período sensitivo’ ao condicionamento operante, ou 

seja, momento em que as contingências se dispõem de modo que determinadas 

respostas são reforçadas ou, caso não seja, entram em extinção.  

 

O conceito de ambiente preparado em Montessori também adequa-se à concepção 

de ensino da abordagem, por ser planejado para favorecer a atividade da criança a 

um fim determinado e preciso, não deixando a aprendizagem, portanto, relegada ao 

sabor de circunstâncias pouco descritas ou planejadas e, muito menos, ao acaso. 

Existe planejamento de características físicas do ambiente preparado que 

favoreçam a aprendizagem (proporcional, simples, limitado, ordenado, modificável, 

calmo e atraente) e os materiais utilizados são de especial importância na proposta 

(materiais para as atividades de vida prática, materiais sensoriais de 

desenvolvimento e materiais para aquisição da cultura). O ambiente preparado 

(prótese do meio) é construído de modo a favorecer a emissão de respostas e 

desenvolver comportamentos pré-requisitos para atividades posteriores. O conceito 

de ambiente preparado tem correspondência com o conceito de ‘modelagem’ 

(passos comportamentais que levam a um padrão final devem ser do tamanho 

apropriado e arranjados em seqüência). O planejamento do ambiente também é um 

conceito relacionado à acentuada característica de atuação sobre as condições 

antecedentes ao comportamento, que parece acompanhar a proposta de ensino 

Montessoriana. Tanto o ambiente preparado como os materiais utilizados 

oportunizam a emissão do comportamento, fornecendo estímulos discriminativos ou 

‘dicas’ de como as atividades devem ser realizadas, aumentando as chances de 

haver reforçamento.  

 

O cuidadoso planejamento do ambiente e dos materiais utilizados também diz da 

importância dos objetivos educacionais para Montessori, para a consecução dos 

quais, pode-se dizer que há arranjo cuidadoso de contingências. O material é 

limitado para cada atividade, como forma de controlar a atenção do aluno e 

ordenado de modo a favorecer a emissão da resposta adequada.  
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Também o papel ativo do sujeito na aprendizagem é respeitado, uma vez que é 

agindo que o aprendiz adquire conhecimento. A atividade natural da criança é 

utilizada a favor da aprendizagem, sendo estimulada pelo ambiente preparado e 

todos os aspectos nele contidos. Aqui observa-se um princípio do condicionamento 

operante: o aluno deve agir para poder ser reforçado (se caso não aja, deve ser 

induzido ou instigado a agir).  

 

Conseqüências aversivas, assim como na abordagem analítico-comportamental 

são desaconselhadas na proposta montessoriana, por comprometerem 

negativamente a aprendizagem, evitando-se até mesmo a correção de erros. O 

controle do erro é proporcionado pelo próprio material manipulado pela criança, pelo 

resultado de seu trabalho (reforçamento natural).  

 

Há forte preocupação com o desenvolvimento de comportamentos pré-requisito 

para comportamentos subseqüentes, especialmente comportamento de observação, 

treino de atenção, desenvolvimento de discriminações, educação de movimentos, 

potencializando ou tornando possível aprendizagens ulteriores. Também são 

considerados pré-requisitos (ou mesmo precorrentes) o autogoverno, a 

autoconfiança, a cooperação, persistência/motivação no trabalho.  

 

O ensino é individualizado, sem perder de vista o contato com os pares. O reforço 

imediato pelas conseqüências do comportamento aprendido  (autoconfirmação 

imediata) também está de acordo com os preceitos da análise do comportamento, 

sendo este reforço natural (e não arbitrários), ou seja, autoproduzido pelas 

conseqüências do comportamento do aprendiz (contingente à atividade).  

 

Também atende à transformação do conteúdo em pequenos passos e ordenação 
crescente das dificuldades. Os materiais sensoriais, por exemplo, são graduados 

em seus elementos, além de isolarem uma qualidade única do objeto, possuírem o 

controle do erro, serem limitados e estéticos, facilitanto assim a discriminação do 

que está sendo ensinado e oferecendo cuidados ‘motivacionais’ ao educando que 

deles se utiliza (material ‘auto-corretivo´). Cada série do material sensorial possui 

uma gradação sistemática de elementos e obedece ao critério de dificuldade 

crescente. A gradação se dá também inter-séries do material, minimizando possíveis 
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erros, amenizando o custo de resposta da criança e ‘aumentando’ sua ‘motivação’. 

Uma habilidade só é adquirida após ter adquirido eficiência em habilidade anterior.  

 

Os recursos de ensino de Montessori atuam predominantemente sob a disposição 

de condições antecedentes ao comportamento a ser ensinado (estimulação 

indutora, para a autora), aumentando as chances da resposta final ser emitida em 

tempo reduzido. Os pré-requisitos trabalhados pelas atividades de vida prática e 

pelos materiais sensoriais reduz sobremaneira o tempo dispendido na alfabetização 

(com os materiais de aquisição da cultura), que acaba se realizando em apenas 

algumas semanas. O aluno deve agir para ser reforçado e caso não aja, deve ser 

induzido a agir, o que denota a importância das condições antecedentes ao 

comportamento. Dentro do conceito de estabelecimento de condições antecedentes 

diríamos que a utilização de modelação (pelo professor ou crianças mais velhas), 

bem como de instruções (além do ambiente e materiais preparados) assumem 

papel importante nesse modelo de ensino.  

 

O papel do professor em Montessori é o de orientar o processo de aprendizagem da 

criança, num sentido não diretivo, porém, também não deixado ao acaso. Ele não 

intervém diretamente, mas fornece modelo de comportamento para a criança e 

observa sua atuação sugerindo tarefas adequadas ao seu repertório. Inicialmente 

apresenta o material à criança e explica sua utilização e, num segundo momento, 

ensina uma nomenclatura exata (isola o objeto – planejando o que será ensinado-; 

apresenta-o com exatidão – por modelação; previne o uso incorreto – promovendo 
aprendizagem sem erros; respeita a atividade útil – ritmo próprio do aprendiz; 

providencia que o trabalho seja concluído – e o trabalho reforçado naturalmente). 

O professor deve ser um hábil observador e registrador de fatos e 

comportamentos do aluno, em consonância com o princípio de não impor atividades, 

mas apenas sugeri-las.  

 

A apresentação dos contrastes do material, associação do nome ao objeto,  a 

apresentação das identidades e o agrupamento da série em ordem de elementos, 

são excelentes exemplo de como se pode arranjar contingências intencionalmente 

para promover aprendizagem, mais uma vez, em consonância com o princípio do 

que é ensino para a abordagem analítico-comportamental. Paradoxalmente, o 

 



 33

professor montessoriano ensina ‘não ensinando’, não interfere na aprendizagem no 

sentido de não impor atividades e não oferece quaisquer conseqüências arbitrárias, 

sejam positivas, sejam negativas. Apenas atua muito eficazmente nas condições 

antecedentes, propiciando a emissão de uma resposta com altíssima probabilidade 

de gerar reforço por si mesma, ou seja,  pelas conseqüências auto-produzidas. A 

própria manipulação do material reforça o aprendiz pelas suas características auto-

corretivas (ponto de contato com o material). O reforço produzido pelo próprio 

comportamento é, sem dúvida, o melhor tipo de reforço, no sentido de ser o que 

melhor propicia manutenção do comportamento adquirido. Sendo assim, podemos 

dizer que o papel das conseqüências naturais no sistema montessoriano é 

privilegiado.  

 

A despeito do papel das condições antecedentes, as conseqüências que agem 

sobre o comportamento com sentido e direção, também são encontradas no sistema 

de ensino montessoriano. Aí entra o papel da modelagem, ou do reforço diferencial 

de respostas que se aproximam ao objetivo final. O repertório do aluno vai sendo 

ampliado pelas exigências da atividade, gradual e sequenciadamente. O 

comportamento vai sendo reforçado diferencialmente atingindo mais e mais 

complexidade e sofisticação. O controle do erro proporcionado pelo material e 

atividades propostas auxilia o aluno a desenvolver auto-controle (motivacional). O 

esquema de reforçamento intermitente (que favorece motivação ou ‘persitência’ na 

atividade) vai mudando ao longo do tempo, aumentando-se o tamanho da razão fixa 

ou variável, bem como, aumento o grau de complexidade da tarefa. A redução 
gradual da amplitude da resposta também se presta ao princípio da modelagem, 

ou seja, os estímulos contrastantes à princípio tornam-se cada vez mais 

semelhantes, tornando a discriminação de dimensões do estímulo cada vez mais 

sutil (material limitado e programado). Por fim, a eliminação gradual dos auxílios ou 

fading (SDs marcantes e densos de início vão se esvanecendo ao longo do tempo), 

também é uma estratégia de ensino utilizada aliada à modelagem de respostas.  
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MEJIAS, Nilce Pinheiro (1972). Modificação de comportamento em situação escolar. 

Tese apresentadas ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

(Departamento de Psicologia Experimental para a obtenção do título de “Doutor 

em Ciências"), sob orientação da Profa Dra Carolina M. Bori.  

 

Resumo da autora: Verifica a possibilidade de aplicação da análise experimental do 

comportamento em situação escolar no nosso meio. Realiza nove estudos, cada um 

com seu objetivo específico: seis são desenvolvidos no recreio, envolvendo a 

programação de jogos e visando o desenvolvimento da interação social; três são 

desenvolvidos em sala de aula, tendo em vista o êxito dos alunos em atividades 

acadêmicas. Além dos estudos, realiza um programa de ensino de técnicas de 

modificação de comportamento para professores considerados intermediários entre 

psicólogo e alunos. Os sujeitos são 300 alunos de uma escola pública de 1o grau. O 

método utilizado é a observação sistemática em intervalo de tempo e o material 

empregado consta de folhas de registro, lápis e cronômetro. Segundo os resultados 

obtidos, conclui ser possível a aplicação da análise experimental do comportamento 

em nosso meio, evidenciando que nessa aplicação, o atendimento psicológico difere 

do tradicional desenvolvendo-se através de um processo de consulta em que o 

psicólogo se une ao professor – e/ou demais pessoas próximas do aluno ou 

responsáveis por ele – para resolver problemas de comportamento, pode ainda dar 

assistência à programação de matérias e planejar e realizar programas de ensino 

sobre tecnologia de ensino para pessoas intermediárias – professores e outros 

paraprofissionais – a fim de incorporar essa tecnologia ao sistema escolar.  

 

Justificativa para o treinamento do professor 
 

O estudo ora apresentado refere-se a uma parte dos estudos que compõem a tese 

de Mejias (mais especificamente, a terceira parte) que envolve um conjunto de 

atividades, sendo uma delas o treinamento de professores da escola onde atua 

como psicóloga. 

 

A autora ressalta que até início de 1968 (início da publicação do JABA) não havia 

literatura que orientasse o tipo de trabalho proposto. Os poucos artigos existentes 
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acerca da possibilidade de empregar princípios e técnicas da análise experimental 

do comportamento em situação escolar tratavam especificamente de modificação do 

comportamento.  O papel do professor na realização da modificação do 

comportamento, encontrado na literatura, era o de aplicador ou executor de 

modificação do comportamento. O planejamento da modificação ficava à cargo do 

psicólogo (mesma posição adotada pela autora, exceto na fase 3 do trabalho).  

 

Uma característica dominante nos trabalhos publicados (através de revisão de 

literatura bem fundamentada) de modificação de comportamento em situação 

escolar de então, conforme já mencionado, era justamente o planejamento pelo 
psicólogo de programas de modificação de comportamento apenas executados 
pelo professor. Isso é considerado um avanço do psicólogo modificador do 

comportamento em relação à atuação clínica tradicional do psicólogo escolar. 

 

“Outro aspecto de atuação, ligado ao primeiro, que diferencia o psicólogo 

clínico do modificador de comportamento, é que este não realiza uma 

atividade independente, preso ao seu gabinete, mas, tal como ocorreu 

com os primeiros trabalhos realizados no campo (em que os modificadores 

recorreram às enfermeiras e aos outros elementos das enfermarias do 

hospital psiquiátrico para o controle direto do comportamento dos 

pacientes), recorre ao professor para a execução dos programas de 

modificação que planeja e supervisiona. É, o que se pode verificar na 

quase totalidade dos trabalhos publicados na área de modificação de 

comportamento em situação escolar.” (p. 162) 

 

“... Essas publicações, entretanto, pareciam concordes em mostrar que, ao 

aplicar princípios de análise do comportamento, o psicólogo atuava 

planejando e supervisionando o emprego de procedimentos cuja execução 

deixa, porém, a cargo dos que lidavam diretamente com os alunos (os 

professores) ou com os pacientes (a enfermeira e os outros membros dos 

hospitais psiquiátricos). 

Nessas condições, atuando como planejadores e supervisores de 

procedimentos que fossem executados não só pelas professoras, mas por 

todos os que tinham contato com os alunos, demos início às nossas 
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atividades, que continuam, aliás, a desenvolver-se na mesma escola. “(p. 

2) 

 

Os problemas relatados na escola (instituição onde a pesquisadora atuava como 

psicóloga) com demanda de intervenção eram os mais variados, concernentes a 

problemas de comportamento não diretamente relacionados a assuntos 

acadêmicos1 (comportamento verbal inadequado – fabulação excessiva, fobia de 

animais, indisciplina nas filas etc). Os assuntos acadêmicos ficavam a cargo dos 

orientadores pedagógicos.  

 

Para atender à demanda a autora relata que se fez necessário o treinamento de 

pessoas intermediárias (como professores e funcionários) e a utilização de 

medida/registro que possibilitasse a verificação das relações entre os 

comportamentos que se desejava modificar e as mudanças ambientais introduzidas.  

 

Numa espécie de justificativa a posteriori para o trabalho (contida nas considerações 

finais do trabalho), a autora ressalta que o pessoal educacional, formado por pais, 

professores, diretores, orientadores etc. era considerado capaz, de acordo com o 

enfoque emergente na época (década de 1970), de tratar problemas de 

comportamento ou evitar o seu surgimento. Porém, para isso ocorrer, deveria haver 

um treinamento especial. Relata os principais métodos utilizados para treinamento 

de professores, encontrados na literatura (Hall e Copeland, 1971), quais sejam: O do 

Pesquisador-modelo, o da Aula-modelo e o Modelo de Ensino Responsivo (o último 

proposto por Hall), alguns obtendo melhores resultados do que outros. A pesquisa 

(pesquisador-modelo) como método de ensino não traria bons resultados pela 

dificuldade de implementação em termos de equipamentos e repertório exigidos, 

além de demandar um esforço adicional que o professor raras vezes estaria 

                                                 
1 Os projetos realizados pela psicóloga com as professoras como intermediárias centraram-se em 
aspectos como: resolução de dificuldades de interação social em situação de recreio e fora dele; 
eliminação de comportamento social inadequado em situação de brinquedo dirigido; controle de 
comportamento agressivo; problemas de disciplina; efeito do comportamento de estudo do aluno 
sobre a atenção de professor; aumento de freqüência de comportamentos de estudo; controle 
simultâneo de comportamentos como controle de comportamentos agressivos e de interação social, 
comportamento agressivo e participação nos jogos. 
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interessado em dispender2. Já o mero ensino de princípios de aprendizagem (aula-

modelo) traria dificuldades quando da sua transposição para a situação real e 

cotidiana. O ‘pacote instrucional’ de Hall, denominado Modelo de Ensino 

Responsivo, serviu de inspiração para a pesquisa ora relatada, porque teria maiores 

chances de gerar manutenção de comportamentos aprendidos por pais e 

professores em suas casas e salas de aula, sem supervisão ou contato com o 

pesquisador e/ou colegas, numa verdadeira multiplicação de 

experimentadores/aplicadores em AAC (Análise Aplicada do Comportamento). 

 

“O modelo de ensino responsivo, desenvolvido por Hall com auxílio de um 

grupo de estudantes de pós-graduação da Universidade de Kansas, dirige-

se a professores, diretores, orientadores, psicólogos escolares, enfim a 

todas as pessoas interessadas (inclusive fonoaudiólogos, professores 

substitutos e pais) e é ministrado em cursos de aperfeiçoamento que 

concedem certificados, em cursos universitários que concedem créditos  

ou em grupos de trabalho (work shops). De acordo com o resumo 

apresentado pelos próprios autores, esse programa pretende: 

1) prover os interessados de um reforçamento através de um certificado 

e/ou crédito acadêmico;  

2) ensinar procedimentos práticos de mensuração e registro que possam 

ser empregados em sala de aula;  

3) apresentar princípios básicos de aprendizagem que constituem o 

fundamento da modificação de comportamento;  

4) dar informações sobre pesquisas realizadas e suas possibilidades de 

aplicação no ambiente escolar; 

5) fazer os participantes realizarem trabalhos de modificação em sua 

própria escola;  

6) promover todos os contatos possíveis entre os participantes para que 

conheçam os trabalhos uns dos outros, e possibilitar-lhes  ainda uma 

                                                 
2 Note-se que houve sempre a preocupação, pela autora, em organizar as atividades de formação de 
modo a não assoberbar as professoras e demais membros da equipe educacional (na tentativa de 
não ampliar o custo da resposta), com ajuste de horários que não se constituíssem em horários 
adicionais. Porém, a  nosso ver, tarefas adicionais dentro do horário de trabalho como a observação e 
registro de comportamento, podem ser consideradas como incremento da atividade do professor 
podendo gerar algumas recusas em aplicar procedimentos sugeridos, tal como relatado pela autora 
ao longo do trabalho.  
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aproximação com pessoas que já tenham seguido o curso e cujo 

conhecimento do assunto possa auxiliá-los a compreender os princípios e 

realizar seus próprios experimentos em salas de aula.  

Como informa Hall, no fim de 1972 o modelo de ensino responsivo terá 

sido ministrado a mais de 800 professores e pais na área da cidade de 

Kansas. “(pps. 168 e 169) 

 

A autora menciona a multiplicidade de conteúdos contidos em programas de 

formação de professores, com temas muito gerais e sem orientações seguras de 

como agir como um empecilho para sua eficiência. Considera a modificação do 

comportamento como um caminho promissor para suprir tal lacuna. Porém, 

problemas mais complexos necessitariam da intervenção de um especialista.  

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do 
professor.  
 

As atividades descritas no trabalho foram desenvolvidas por um período de três 

anos, com início em 1968, concomitantemente ao exercício da função de psicóloga 

de uma escola. A decisão de transformar os dados das atividades em tese de 

doutorado ocorreu a posteriori, tendo sido o trabalho realizado transformado em tese 

e não oriundo de um plano de pesquisa inicial (caminho inverso ao que normalmente 

ocorre).  

 

O treinamento dos professores, portanto, foi extenso, com caráter de ‘formação 

continuada’ (período de 03 anos, um para cada fase). Dividiu-se em três etapas ao 

longo dos três anos em que perdurou o trabalho relatado.  

 

A primeira  etapa consistiu basicamente de reuniões semanais onde havia discussão 

de problemas de comportamento das crianças e recomendação de procedimentos 

fundamentados na análise do comportamento. Foi realizada por meio de entrevistas 

com caráter mais informal, seminários um pouco mais formais, além de contato 

semanal com o serviço de assistência ao aluno e contatos permanentes ao longo da 

semana. Os sujeitos que participaram da primeira fase de treinamento foram onze 

professoras (três do primeiro grau, três do segundo, duas do terceiro, duas do quarto 

 



 39

e uma do quinto), duas orientadoras educacionais, a educadora sanitária, a 

fonoaudióloga e a bibliotecária. Solicitações informais à psicóloga nos corredores  

eram comuns nessa primeira etapa.  Nos seminários, os problemas das crianças 
eram analisados em termos de princípios de comportamento, com descrição 
do comportamento, identificação de possíveis estímulos que o controlam e 
registro do mesmo, conforme descritos a seguir:  

 

“1) descrever o problema em termos de comportamentos específicos que 

pudessem ser identificados por todos os membros do grupo; assim, por 

exemplo, se uma das participantes descrevia uma criança como tímida, 

procurávamos fazê-la identificar os comportamentos específicos que havia 

observado e que a teriam levado a descrever a criança como tal;  

2) identificar os possíveis estímulos que estivessem controlando os 

comportamentos descritos; assim, no exemplo da menina tímida, 

procurávamos saber se a criança se mostrava sempre tímida, ou às vezes, 

no recreio ou na classe, na hora da lição ou nos intervalos, e em contato 

direto com os colegas ou com algum colega em especial, e assim por 

diante;  

3) registrar o comportamentos de modo a poder medir sua freqüência; no 

caso, por exemplo, de uma professora dizer que uma criança saía ‘muito’ 

do lugar, procurávamos levá-la a especificar esse ‘muito’ em termos de 

quantas vezes em determinado espaço de tempo; no caso de uma criança 

‘que não fazia lição’, tentávamos especificar se não executava nenhum 

exercício ou se executava parte dos exercícios ou se os executava em 

parte, qual a proporção entre a tarefa executada e a atribuída.” (p. 141) 

 

Os resultados do primeiro ano foram considerados parcialmente satisfatórios, pois o 

grupo considerou a necessidade de uma programação mais pormenorizada da 

orientação, partindo do próprio grupo a sugestão de um curso regular sobre análise 

do comportamento (composto de princípios de análise do comportamento). A 

realização do curso constituiu-se na 2ª etapa do treinamento.  

 

Dele participaram 12 professoras, uma a mais que no ano anterior, uma orientadora, 

a fonoaudióloga e a bibliotecária. A educadora sanitária havia deixado a instituição 
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no final do primeiro ano e ao final do segundo ano, as orientadoras educacionais 

também deixaram o estabelecimento, não sendo mais substituídas. A segunda fase 

do treino focalizou princípios básicos de comportamento, com prova final 

(realizada por 09 das 15 participantes iniciais) e direito a certificado. A base para o 

curso foi “... o programa organizado pelo professor Fred S. Keller para o preparo de 

pessoal do Linwood Center. O curso, intitulado Um Curso Introdutório aos Princípios 

Básicos de Comportamento consta de dez unidades e utiliza para leitura alguns 

capítulos de dois livros básicos sobre análise de comportamento (Holland e Skinner, 

1969; Keller, 1970) e dois trechos de publicações especialmente selecionados 

(Watson e Rayner, 1920; Nurnberger, Ferster e Brady, 1963).” (p. 143) 

 

A terceira e última etapa de treinamento consistiu de realização de pequenos 
projetos de modificação de comportamento pelas professoras (excluindo-se 

nesse momento o restante da equipe escolar) sob remuneração. As entrevistas 

individuais foram o meio de contato utilizado sem a realização de seminários, como 

na primeira fase. A 3ª fase foi realizada da seguinte forma: observação e registro 

do comportamento problema realizado pela professora com ajuda de contador 

automático. Nos casos de completação da tarefa calculava-se o número de tarefas 

completadas em relação ao número de tarefas atribuídas. Não houve treino prévio e 

nem concordância entre diferentes observadores. Em seguida, houve o 

planejamento da intervenção com base na observação efetuada, com manipulação 

de variáveis e emprego de reversão.  

 

“Na primeira etapa dos trabalhos, a professora apresentava o problema e 

discutia-se então o tipo de medida mais adequado para uma primeira fase 

de observação. Nos casos em que a professora simplesmente registrava o 

número de vezes em que era emitido o comportamento-problema visado, 

utilizava, um contador automático, que ocultava no bolso do avental. Nos 

casos de completação da tarefa, convencionou-se, em geral, um número x 

de problemas ou palavras, procurando-se sempre uma equiparação dos 

exercícios para o cálculo da freqüência (número de tarefas executadas 

sobre o número de tarefas atribuídas). Dada, porém, a natureza menos 

complexa desse tipo de registro de observação e o fim a que se destinava, 

não consideramos necessário um treino prévio e nem mesmo o controle 
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de registro por outro observador com a exigência de um certo nível de 

concordância.” (p. 145).  

 

“Numa segunda etapa, a professora apresentava os resultados da 

observação, diante dos quais fazíamos em conjunto o planejamento para a 

modificação desejada. Quando a manipulação de uma variável introduzida 

não produzia o efeito esperado, voltava-se a discutir o problema , 

buscando-se nova solução. Quando os resultados obtidos se mostravam 

satisfatórios, retirava-se a variável, que era mais tarde reintroduzida, 

empregando-se a reversão como técnica de controle.” (p. 145) 

 

A exemplo dos seminários e entrevistas anteriores (1ª fase), não considerou os 

resultados do curso (2ª fase)  plenamente satisfatórios, pois algumas professoras 

não pareciam executar os procedimentos recomendados (obedecer às instruções é 

o termo utilizado). Diante disso considerou no planejamento para o ano seguinte o 

terceiro passo que compreendeu a realização de pequenos projetos de modificação 

de comportamento pelas professoras, sob supervisão.  

 

“Entretanto, como pudemos verificar no atendimento das crianças, os 

resultados obtidos com o curso não eram ainda plenamente satisfatórios, 

pois algumas professoras ainda não pareciam aptas a obedecer às 

instruções dos procedimentos que recomendávamos.” (p. 144) 

 

Mesmo com a remuneração na 3ª etapa do treino, nem todas as professoras 

realizaram projetos, apenas 09 das 12, segundo a autora, porque nem todas 

conseguiram realmente se adaptar ao novo tipo de trabalho. No entanto, avalia 

favoravelmente os resultados, pela proliferação da utilização das técnicas ensinadas 

(sem o controle da pesquisadora), como a utilização de sistema de fichas e o reforço 

diferencial para comportamentos incompatíveis com os indisciplinados aliado à 

extinção dos mesmos. 

 

Conclui, pela proliferação indiscriminada de métodos passados ‘boca em boca’ pela 

escola afora (o que não deixa de ser um resultado positivo), que haveria 

necessidade de um trabalho mais coeso com todos os elementos da escola, num 
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retorno aos seminários conjuntos em contraposição a entrevistas individuais 

posteriormente empregadas e discussões em conjunto para planejamento de 

intervenções. 

 

A escola onde foram realizadas as intervenções e o treinamento era uma escola 

pública de cunho experimental de nível primário, com espaço aberto para pesquisas 

educacionais e campo de observação de estagiários de diversas procedências.  

 

Grande parte do trabalho envolveu a maioria dos funcionários da escola (duas 

primeiras etapas) e alguns conflitos foram relatados. Nunca houve obrigatoriedade 

da participação nas atividades, uma vez que eram de caráter experimental, porém, 

embora sem manifestar opinião contrária ou não parecessem discordar dos 

procedimentos indicados, alguns professores simplesmente não os empregavam. 

Esse fato, segundo a autora, dificultou o atendimento de algumas crianças. Houve 

problemas relatados também com as orientadoras educacionais pela insistência da 

psicóloga na utilização de registros e sugestão de procedimentos em contraposição 

a uma postura tradicional de aplicação de testes. 

 

“E não foi fácil para as orientadoras educativas adaptar-se a uma 

psicóloga cujo principal papel era o de consultor – que sugeria uns tantos 

procedimentos para a solução de problemas de comportamento, que 

insistia no registro de observação, e não se limitava, como esperavam, à 

aplicação de testes para diagnóstico, de acordo com o papel tradicional. E 

assim os problemas se multiplicavam.” (p. 4) 

 

Além das dificuldades com algumas professoras, que não aplicavam os 

procedimentos e com as orientadoras educativas, são relatadas também dificuldades 

com o número de observadores, considerado pequeno e com o tempo para atender 

todos os problemas que demandavam atenção. Tal dificuldade se acentua pelo fato 

dos moldes de atendimento serem em pesquisa em ambiente natural com controle 

‘de laboratório’ e supervisão simultânea de pais e professores.  

 

Segundo a autora “as atividades aqui descritas sob forma de experimentos e 

programa de treinamento de pessoal constituem apenas uma parcela do que foi 
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realizado e não refletem a situação real de um trabalho em desenvolvimento.” (p. 5 

grifos nossos) 

 

Acredita ter demonstrado, através da apresentação das atividades sob controle 

experimental e dos meios empregados, a possibilidade de aplicação dos princípios 

de análise do comportamento à situação escolar e a possibilidade de atuação do 

psicólogo em condições especiais de colaboração com os membros da equipe da 

escola. 

 

A postura do trabalho foi, como a dos demais executados no mesmo período 

histórico e por psicólogos escolares ou psicólogos pesquisadores, a de encarar o 

professor como intermediário entre psicólogo e alunos, apontando, em suas 

considerações finais, para o fato de que o professor poderia ser visto não somente 

como intermediário entre psicólogo e aluno mas como executor com suporte do 

psicólogo. Isso era visto (a possibilidade de execução) como algo inovador em 

relação à atuação do professor e à realização de pesquisa em educação, com a 

ênfase mudando dos experimentos realizados por pesquisadores de nível 

universitário para pesquisas realizadas por professores e pais em salas de aula ou 

em casa. Nesse caso, caberia aos pesquisadores a responsabilidade com a 

pesquisa básica e aos professores e pais a de testar a aplicabilidade e resultados 

em ambiente natural e no contato privilegiado que possuem com a criança ou o 

aluno. Tal responsabilidade era vista, até então, como quase que exclusiva do 

psicólogo-pesquisador.  

 

Há preocupação com a promoção da manutenção do comportamento do professor. 

Menciona nas considerações finais que, de acordo com a literatura da área, os 

trabalhos em modificação de comportamento estariam falhando em promover a 

manutenção dos comportamentos de professores. Depois de terminada a 

intervenção apenas alguns professores continuariam a utilizar as técnicas que 

haviam produzido a modificação desejada3. Outros voltavam a seus velhos 

procedimentos.  

 

                                                 
3 O problema da manutenção é mencionado também em trabalhos subseqüentes como Bittencourt, 
Leite etc.  
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Quanto ao foco de formação do professor, foi o mesmo da atuação do psicólogo-

pesquisador, não se ateve a questões pedagógicas propriamente ditas mas aos 

ditos ‘problemas de comportamento ou ajustamento’ ou  comportamentos 

disruptivos, adequando-se a uma demanda ‘terapêutica’ da escola em relação ao 

trabalho do psicólogo na escola, na ocasião bastante comum. A própria autora 

aponta para o fato da separação entre as funções do psicólogo envolvidas 

unicamente com comportamentos inadequados em detrimento dos comportamentos 

acadêmicos aponta para uma visão dicotômica de comportamento 

(adequado/inadequado) e a uma divisão de responsabilidades entre ocupações do 

professor e do psicólogo.  

 

“Quando a direção da escola, onde se realizaram os trabalhos aqui 

apresentados, decidiu contratar um psicólogo, tinha como objetivo o 

atendimento dos alunos com problemas de ajustamento e a orientação de 

professores no sentido de como conduzir tais alunos. A preocupação que 

primeiro norteou nossos trabalhos foi, pois, como atestam os experimentos 

apresentados, o ajustamento de crianças com problemas de 

comportamento à situação escolar. É interessante notar que essa visão 

terapêutica, no sentido de procurar resolver problemas de comportamento, 

vem acompanhando o psicólogo desde que este assumiu suas funções na 

escola...” (p. 160) 

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento ensinada ao professor 
 

Aspectos relativos à filosofia da análise do comportamento, pode-se dizer que, caso 

tenham sido contemplados no treinamento de pessoal intermediário (expressão 

utilizada pela autora) ora apresentado, não foram explicitados na apresentação do 

material, que privilegiou os aspectos técnicos da aplicação de princípios e 

metodológicos relativos ao modus operandi da modificação de 

comportamento/análise aplicada do comportamento.  

 

O único momento do trabalho em que um aspecto filosófico é apresentado 

indiretamente, ocorre quando da discussão de aspectos éticos envolvidos no 

controle do comportamento, nas considerações finais do trabalho. Porém, não fica 
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claro se tais questões fizeram parte do programa de formação de professores 

implementado, provavelmente não. A autora recorre à Krasner (1962) que aborda o 

tema através de três questões: o comportamento humano é controlável?, é desejável 

ou sensato que os psicólogos realizem pesquisas de controle do comportamento 

humano? Há medidas precautórias a serem incorporadas nesse tipo de pesquisa? 

Conclui que o comportamento é controlável sim (por ser determinado e pelas fontes 

de controle poderem ser identificadas e manipuladas) e que não é dada outra 

escolha ao profissional psicólogo a não ser continuar pesquisando na área. O 

principal problema estaria situado no âmbito da terceira questão.  

 
Conceitos básicos de análise do comportamento  
 

O ensino de conceitos básicos da análise do comportamento, constituiu-se no 

principal aspecto característico do programa de formação executado. A primeira e a 

segunda fases ou anos do treino dedicaram-se basicamente à discussão e ensino 

de princípios e conceitos básicos, descrição do comportamento e identificação de 

estímulos que controlam o comportamento, além de um curso regular em princípios 

do comportamento.  

 

Não há, porém, descrição exata do conteúdo ensinado, dos princípios envolvidos 

nos seminários da primeira fase ou no curso da 2ª fase (ver pps. 5 a 7).  

 
Método de pesquisa da análise do comportamento ensinado ao professor 
 

Conforme já mencionado, na primeira fase de formação, havia ensino de registro de 

comportamentos para posterior medição de freqüência dos comportamentos, 

juntamente com descrição do problema apresentado em termos específicos e 

identificação de possíveis estímulos controladores.  

 

No conteúdo específico do curso de conceitos básicos (2ª fase) não é possível 

identificar o conteúdo relativo a pesquisa ou a qualquer outro, uma vez que apenas 

menciona o material utilizado e não o conteúdo de suas unidades e seqüências. 

Pressupõe-se que possam ser os mesmos conteúdos tratados na parte introdutória 

do trabalho, embora não sejam elementos explicitados na proposta de formação do 
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professor (a primeira parte do trabalho da autora não diz respeito a treinamento de 

professores,  é teórica e destina-se a apresentar elementos teóricos que embasam a 

modificação de comportamento em situação escolar, não sendo, portanto, analisada 

no presente trabalho).  

 

A terceira fase, elaboração de projetos de modificação de comportamento pelas 

professoras com supervisão, também contou com treino de repertório de pesquisa 

com observação, registro de comportamento (com contador automático) e cálculo de 

freqüência, porém, segundo o experimentador, nesse ponto o controle de registro 

não era controlado por outro observador  (estagiária de pedagogia) - como realizado 

nos estudos anteriores não diretamente relacionados ao treinamento  - pela natureza 

menos complexa do mesmo. Após o teste de variáveis (procedimento propriamente 

dito), proposto conjuntamente com o psicólogo, era discutida sua eficiência e 

proposta sua modificação (em caso de não eficácia) e reversão, como técnica de 

controle.  

 

Ensino  
 
Sobre ensino propriamente dito, declara sucesso na aplicação de princípios básicos 

do comportamento pela equipe educacional, embora algumas pessoas não tenham 

se adaptado tão bem à orientação da psicóloga. 

 

Conforme já mencionado, diante da insatisfação com os resultados do curso 

(segunda fase) em análise do comportamento, propôs a 3ª fase de treino, constituída 

por realização de pequenos projetos/planejamentos de modificação de 

comportamento, abrangendo somente as professoras, por meio de entrevistas 

individuais e com reforçamento adicional sob forma de remuneração. Os projetos 

levados a cabo pelas professoras centraram-se em: ‘diminuição de freqüência de 

perguntas inoportunas e aumento simultâneo de freqüência de questões pertinentes 

à matéria’, ‘modelagem de comportamento de menino com distúrbio neurológico’, 

‘problemas de timidez’, ‘disciplina em sala de aula’, ‘disciplina na saída das classes’, 

ou seja, em comportamentos concorrentes com os acadêmicos ou cuja não emissão 

facilita a ocorrência dos mesmos, mas não comportamentos acadêmicos 
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propriamente ditos (assim como todos os outros comportamentos modificados ao 

longo do trabalho).   

 

A ênfase na 3ª etapa do trabalho na categoria ora analisada (ensino) justifica-se pelo 

fato das professoras terem atuado nas primeiras duas etapas executando as 

recomendações da psicóloga, sem explicitação no trabalho, de quais 

recomendações, especificamente, teriam sido feitas. Pode-se dizer que as 

recomendações diziam respeito à observação e registro do comportamento dos 

alunos e instruções para aplicação de princípios/conceitos básicos de 

comportamento, mas não há explicitação clara de quais princípios ou conceitos. Aqui 

(3ª etapa) há ensino claro de planejamento e execução de um plano completo de 

modificação do comportamento.  

 

Com relação a outro aspecto de ensino, mais especificamente ao papel do 

professor, pode-se dizer que o professor era ensinado a observar e descrever o 

comportamento, para identificação de prováveis estímulos controladores e registrar o 

comportamento, para que a psicóloga pudesse proceder às recomendações 

necessárias para que o professor às executasse. Cabia ao psicólogo/pesquisador, 

portanto, a tarefa de planejar a intervenção nas etapas iniciais (1 e 2).  

 

 “Desde que assumimos na escola as funções de psicólogo, empregamos 

pessoas intermediárias na utilização de técnicas de modificação de 

comportamento, isto é, sempre planejamos e supervisionamos a 

modificação desejada, mas a aplicação dos procedimentos recomendados 

era comumente executada pelas professoras e por outras pessoas que 

estavam em contato direto com as crianças e em condições naturais, por 

assim dizer, de controle do ambiente.” (p. 140)  

 

Não se dedica especificamente à questão do que ensinar (objetivos), mas, ao 

discutir questões éticas advindas do controle do comportamento humano cerca 

algumas questões muito interessantes relacionadas à seleção de comportamentos a 

serem instalados ou extintos e problemas do controle aversivo. Sobre ética 

experimental, valores envolvidos no controle do comportamento e divulgação de 

resultados obtidos nas pesquisas, menciona as sugestões de Krasner, como o 
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desenvolvimento de técnicas para abordar experimentalmente as questões, a ética e 

os valores envolvidos no controle de comportamento, mais a comunicação constante 

entre pesquisadores e público em geral para divulgação de resultados obtidos em 

pesquisas.  

 

Reflete sobre a responsabilidade e relevância de socializar a criança, o 

consentimento dos pais e das próprias crianças (no caso de serem mais velhas) e o 

acordo sobre a seleção de comportamentos a serem modificados, ressaltando que 

tanto os sujeitos como os intermediários (pais e professores) poderão retirar o seu 

consentimento quando assim o desejarem.  

 

Sobre ética e controle na definição do que ensinar ou objetivos de ensino, citando 

Tharp e Wetzel (1969): “... O problema ético que se coloca não diz respeito, 

portanto, a controlar ou não controlar: refere-se ao modo e aos objetivos do controle. 

O problema, em última análise, dizem eles, envolve três questões: a quem ajudar, 

como ajudar e para que ajudar (supondo que as profissões que se dedicam a ajudar 

o homem pressupõem controle).” (p. 172) 

 

A determinação do comportamento que será instalado ou modificado é governada 

por muitos fatores. No caso da escola, existe relevância de instalação e manutenção 

de comportamentos de determinados comportamentos e extinção de outros através 

de critérios que devem ser acordados por pais, professores, direção da escola e 

profissional especializado. Alguns são mais evidentemente acordados, como a 

extinção de comportamento destrutivo e outros menos, como a proibição de discutir 

certas questões ou manter a disciplina em aulas entediantes, novamente, atrelando 

objetivos educacionais a questões éticas, porém, não fica claro se tais conteúdos 

foram abordados no treinamento do professor e, caso tenham sido, de que forma.  

 

“... Nenhum modificador terá dúvida no sentido de ajudar os pais e  os 

professores a alterar o comportamento destrutivo. Mas será que deverá 

ajudá-los a estabelecer um sistema de reforçamento para fazê-la estudar 

latim, impedi-la de aderir à moda de seus contemporâneos ou de discutir 

certas questões? Ou para fazê-la permanecer sentada quieta, durante 

aulas desinteressantes? Se um modificador observa que um professor 
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emprega um sistema de controle prejudicial, deve levar o problema ao 

diretor. No entanto, o modificador poderá também discordar do sistema de 

controle do diretor. E é muitas vezes difícil, se não impossível, alterar o 

sistema de controle de uma organização complexa como a escola. Se o 

modificador, a fim de se manter coerente com seu próprio sistema de 

valores, se recusa a cooperar com a instituição, deve tornar claro o motivo 

de sua decisão.” (p. 173-174) 

 

Quanto à categoria para que ensinar, não se utiliza especificamente de termos 

como sobrevivência da cultura e transmissão da mesma, até porque não se detém a 

comportamentos acadêmicos propriamente ditos, mas não seria correto afirmar que 

não se preocupa com o ‘para que ensinar’, uma vez que discute o que ensinar 

(objetivos intermediários e terminais envolvidos na seleção do que será instalado ou 

modificado) e questões éticas envolvidas no assunto. As últimas, nas considerações 

finais. “Mas tais questões, envolvidas na escolha dos comportamentos terminais na 

modificação de comportamentos em situação escolar estão, em última análise, 

relacionadas aos objetivos da educação e devem ser encarados pela cultura 

contemporânea. E questões como estas fogem a este trabalho de tese.” (p. 174) 

 

Sobre o como ensinar, ao se referir a como ajudar e/ou controlar e/ou modificar o 

comportamento do educando ou o cliente nas considerações finais do trabalho, 

menciona a indesejabilidade da utilização de controle aversivo, pelos efeitos 

colaterais que proporciona a quem recebe e a brutalização de quem aplica (no caso, 

professores, a quem se refere como intermediários), além da ineficiência como 

técnica de socialização e ensino permanente, abarcando o aspecto problemático no 

ensino, da minimização eliminação de contingências aversivas.  

 

Sobre a correta e efetiva utilização de reforçadores, também inserida na 

categoria maior de como ensinar, também nas considerações finais do trabalho, 

aponta que a indesejabilidade técnica e ética da utilização de controle aversivo leva 

a necessidade de encontrar os reforçadores mais adequados a diferentes indivíduos 

e a diferentes comportamentos, retomando questões éticas anteriormente 

apontadas, conforme a autora: 
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“... Para tentar qualquer modificação de comportamento torna-se, portanto, 

necessário encontrar os reforçadores positivos adequados aos diferentes 

indivíduos e prover uma série de reforços para comportamentos diversos. 

Mas tanto a seleção de reforçadores como o arranjo de contingências 

deve envolver o consentimento do sujeito. Entretanto, não é ético levar o 

comportamento ao controle de estímulos que não sejam obteníveis no 

ambiente do sujeito da mesma forma como há de ser errado dispensar 

reforços que sejam prejudiciais.” (p. 173 
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MEJIAS, Nilce Pinheiro (1972). Modificação de comportamento em situação escolar. 

Tese apresentadas ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

(Departamento de Psicologia Experimental para a obtenção do título de “Doutor 

em Ciências"), sob orientação da Profa Dra Carolina M. Bori.  

 

Resumo da autora: Verifica a possibilidade de aplicação da análise experimental do 

comportamento em situação escolar no nosso meio. Realiza nove estudos, cada um 

com seu objetivo específico: seis são desenvolvidos no recreio, envolvendo a 

programação de jogos e visando o desenvolvimento da interação social; três são 

desenvolvidos em sala de aula, tendo em vista o êxito dos alunos em atividades 

acadêmicas. Além dos estudos, realiza um programa de ensino de técnicas de 

modificação de comportamento para professores considerados intermediários entre 

psicólogo e alunos. Os sujeitos são 300 alunos de uma escola pública de 1o grau. O 

método utilizado é a observação sistemática em intervalo de tempo e o material 

empregado consta de folhas de registro, lápis e cronômetro. Segundo os resultados 

obtidos, conclui ser possível a aplicação da análise experimental do comportamento 

em nosso meio, evidenciando que nessa aplicação, o atendimento psicológico difere 

do tradicional desenvolvendo-se através de um processo de consulta em que o 

psicólogo se une ao professor – e/ou demais pessoas próximas do aluno ou 

responsáveis por ele – para resolver problemas de comportamento, pode ainda dar 

assistência à programação de matérias e planejar e realizar programas de ensino 

sobre tecnologia de ensino para pessoas intermediárias – professores e outros 

paraprofissionais – a fim de incorporar essa tecnologia ao sistema escolar.  

 

Justificativa para o treinamento do professor 
 

O estudo ora apresentado refere-se a uma parte dos estudos que compõem a tese 

de Mejias (mais especificamente, a terceira parte) que envolve um conjunto de 

atividades, sendo uma delas o treinamento de professores da escola onde atua 

como psicóloga. 

 

A autora ressalta que até início de 1968 (início da publicação do JABA) não havia 

literatura que orientasse o tipo de trabalho proposto. Os poucos artigos existentes 

acerca da possibilidade de empregar princípios e técnicas da análise experimental 
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do comportamento em situação escolar tratavam especificamente de modificação do 

comportamento.  O papel do professor na realização da modificação do 

comportamento, encontrado na literatura, era o de aplicador ou executor de 

modificação do comportamento. O planejamento da modificação ficava à cargo do 

psicólogo (mesma posição adotada pela autora, exceto na fase 3 do trabalho).  

 

Uma característica dominante nos trabalhos publicados (através de revisão de 

literatura bem fundamentada) de modificação de comportamento em situação 

escolar de então, conforme já mencionado, era justamente o planejamento pelo 
psicólogo de programas de modificação de comportamento apenas executados 
pelo professor. Isso é considerado um avanço do psicólogo modificador do 

comportamento em relação à atuação clínica tradicional do psicólogo escolar. 

 

“Outro aspecto de atuação, ligado ao primeiro, que diferencia o psicólogo 

clínico do modificador de comportamento, é que este não realiza uma 

atividade independente, preso ao seu gabinete, mas, tal como ocorreu 

com os primeiros trabalhos realizados no campo (em que os modificadores 

recorreram às enfermeiras e aos outros elementos das enfermarias do 

hospital psiquiátrico para o controle direto do comportamento dos 

pacientes), recorre ao professor para a execução dos programas de 

modificação que planeja e supervisiona. É, o que se pode verificar na 

quase totalidade dos trabalhos publicados na área de modificação de 

comportamento em situação escolar.” (p. 162) 

 

“... Essas publicações, entretanto, pareciam concordes em mostrar que, ao 

aplicar princípios de análise do comportamento, o psicólogo atuava 

planejando e supervisionando o emprego de procedimentos cuja execução 

deixa, porém, a cargo dos que lidavam diretamente com os alunos (os 

professores) ou com os pacientes (a enfermeira e os outros membros dos 

hospitais psiquiátricos). 

Nessas condições, atuando como planejadores e supervisores de 

procedimentos que fossem executados não só pelas professoras, mas por 

todos os que tinham contato com os alunos, demos início às nossas 
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atividades, que continuam, aliás, a desenvolver-se na mesma escola. “(p. 

2) 

 

Os problemas relatados na escola (instituição onde a pesquisadora atuava como 

psicóloga) com demanda de intervenção eram os mais variados, concernentes a 

problemas de comportamento não diretamente relacionados a assuntos 

acadêmicos4 (comportamento verbal inadequado – fabulação excessiva, fobia de 

animais, indisciplina nas filas etc). Os assuntos acadêmicos ficavam a cargo dos 

orientadores pedagógicos.  

 

Para atender à demanda a autora relata que se fez necessário o treinamento de 

pessoas intermediárias (como professores e funcionários) e a utilização de 

medida/registro que possibilitasse a verificação das relações entre os 

comportamentos que se desejava modificar e as mudanças ambientais introduzidas.  

 

Numa espécie de justificativa a posteriori para o trabalho (contida nas considerações 

finais do trabalho), a autora ressalta que o pessoal educacional, formado por pais, 

professores, diretores, orientadores etc. era considerado capaz, de acordo com o 

enfoque emergente na época (década de 1970), de tratar problemas de 

comportamento ou evitar o seu surgimento. Porém, para isso ocorrer, deveria haver 

um treinamento especial. Relata os principais métodos utilizados para treinamento 

de professores, encontrados na literatura (Hall e Copeland, 1971), quais sejam: O do 

Pesquisador-modelo, o da Aula-modelo e o Modelo de Ensino Responsivo (o último 

proposto por Hall), alguns obtendo melhores resultados do que outros. A pesquisa 

(pesquisador-modelo) como método de ensino não traria bons resultados pela 

dificuldade de implementação em termos de equipamentos e repertório exigidos, 

além de demandar um esforço adicional que o professor raras vezes estaria 

                                                 
4 Os projetos realizados pela psicóloga com as professoras como intermediárias centraram-se em 
aspectos como: resolução de dificuldades de interação social em situação de recreio e fora dele; 
eliminação de comportamento social inadequado em situação de brinquedo dirigido; controle de 
comportamento agressivo; problemas de disciplina; efeito do comportamento de estudo do aluno 
sobre a atenção de professor; aumento de freqüência de comportamentos de estudo; controle 
simultâneo de comportamentos como controle de comportamentos agressivos e de interação social, 
comportamento agressivo e participação nos jogos. 
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interessado em dispender5. Já o mero ensino de princípios de aprendizagem (aula-

modelo) traria dificuldades quando da sua transposição para a situação real e 

cotidiana. O ‘pacote instrucional’ de Hall, denominado Modelo de Ensino 

Responsivo, serviu de inspiração para a pesquisa ora relatada, porque teria maiores 

chances de gerar manutenção de comportamentos aprendidos por pais e 

professores em suas casas e salas de aula, sem supervisão ou contato com o 

pesquisador e/ou colegas, numa verdadeira multiplicação de 

experimentadores/aplicadores em AAC (Análise Aplicada do Comportamento). 

 

“O modelo de ensino responsivo, desenvolvido por Hall com auxílio de um 

grupo de estudantes de pós-graduação da Universidade de Kansas, dirige-

se a professores, diretores, orientadores, psicólogos escolares, enfim a 

todas as pessoas interessadas (inclusive fonoaudiólogos, professores 

substitutos e pais) e é ministrado em cursos de aperfeiçoamento que 

concedem certificados, em cursos universitários que concedem créditos  

ou em grupos de trabalho (work shops). De acordo com o resumo 

apresentado pelos próprios autores, esse programa pretende: 

1) prover os interessados de um reforçamento através de um certificado 

e/ou crédito acadêmico;  

2) ensinar procedimentos práticos de mensuração e registro que possam 

ser empregados em sala de aula;  

3) apresentar princípios básicos de aprendizagem que constituem o 

fundamento da modificação de comportamento;  

4) dar informações sobre pesquisas realizadas e suas possibilidades de 

aplicação no ambiente escolar; 

5) fazer os participantes realizarem trabalhos de modificação em sua 

própria escola;  

6) promover todos os contatos possíveis entre os participantes para que 

conheçam os trabalhos uns dos outros, e possibilitar-lhes  ainda uma 

                                                 
5 Note-se que houve sempre a preocupação, pela autora, em organizar as atividades de formação de 
modo a não assoberbar as professoras e demais membros da equipe educacional (na tentativa de 
não ampliar o custo da resposta), com ajuste de horários que não se constituíssem em horários 
adicionais. Porém, a  nosso ver, tarefas adicionais dentro do horário de trabalho como a observação e 
registro de comportamento, podem ser consideradas como incremento da atividade do professor 
podendo gerar algumas recusas em aplicar procedimentos sugeridos, tal como relatado pela autora 
ao longo do trabalho.  
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aproximação com pessoas que já tenham seguido o curso e cujo 

conhecimento do assunto possa auxiliá-los a compreender os princípios e 

realizar seus próprios experimentos em salas de aula.  

Como informa Hall, no fim de 1972 o modelo de ensino responsivo terá 

sido ministrado a mais de 800 professores e pais na área da cidade de 

Kansas. “(pps. 168 e 169) 

 

A autora menciona a multiplicidade de conteúdos contidos em programas de 

formação de professores, com temas muito gerais e sem orientações seguras de 

como agir como um empecilho para sua eficiência. Considera a modificação do 

comportamento como um caminho promissor para suprir tal lacuna. Porém, 

problemas mais complexos necessitariam da intervenção de um especialista.  

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do 
professor.  
 

As atividades descritas no trabalho foram desenvolvidas por um período de três 

anos, com início em 1968, concomitantemente ao exercício da função de psicóloga 

de uma escola. A decisão de transformar os dados das atividades em tese de 

doutorado ocorreu a posteriori, tendo sido o trabalho realizado transformado em tese 

e não oriundo de um plano de pesquisa inicial (caminho inverso ao que normalmente 

ocorre).  

 

O treinamento dos professores, portanto, foi extenso, com caráter de ‘formação 

continuada’ (período de 03 anos, um para cada fase). Dividiu-se em três etapas ao 

longo dos três anos em que perdurou o trabalho relatado.  

 

A primeira  etapa consistiu basicamente de reuniões semanais onde havia discussão 

de problemas de comportamento das crianças e recomendação de procedimentos 

fundamentados na análise do comportamento. Foi realizada por meio de entrevistas 

com caráter mais informal, seminários um pouco mais formais, além de contato 

semanal com o serviço de assistência ao aluno e contatos permanentes ao longo da 

semana. Os sujeitos que participaram da primeira fase de treinamento foram onze 

professoras (três do primeiro grau, três do segundo, duas do terceiro, duas do quarto 
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e uma do quinto), duas orientadoras educacionais, a educadora sanitária, a 

fonoaudióloga e a bibliotecária. Solicitações informais à psicóloga nos corredores  

eram comuns nessa primeira etapa.  Nos seminários, os problemas das crianças 
eram analisados em termos de princípios de comportamento, com descrição 
do comportamento, identificação de possíveis estímulos que o controlam e 
registro do mesmo, conforme descritos a seguir:  

 

“1) descrever o problema em termos de comportamentos específicos que 

pudessem ser identificados por todos os membros do grupo; assim, por 

exemplo, se uma das participantes descrevia uma criança como tímida, 

procurávamos fazê-la identificar os comportamentos específicos que havia 

observado e que a teriam levado a descrever a criança como tal;  

2) identificar os possíveis estímulos que estivessem controlando os 

comportamentos descritos; assim, no exemplo da menina tímida, 

procurávamos saber se a criança se mostrava sempre tímida, ou às vezes, 

no recreio ou na classe, na hora da lição ou nos intervalos, e em contato 

direto com os colegas ou com algum colega em especial, e assim por 

diante;  

3) registrar o comportamentos de modo a poder medir sua freqüência; no 

caso, por exemplo, de uma professora dizer que uma criança saía ‘muito’ 

do lugar, procurávamos levá-la a especificar esse ‘muito’ em termos de 

quantas vezes em determinado espaço de tempo; no caso de uma criança 

‘que não fazia lição’, tentávamos especificar se não executava nenhum 

exercício ou se executava parte dos exercícios ou se os executava em 

parte, qual a proporção entre a tarefa executada e a atribuída.” (p. 141) 

 

Os resultados do primeiro ano foram considerados parcialmente satisfatórios, pois o 

grupo considerou a necessidade de uma programação mais pormenorizada da 

orientação, partindo do próprio grupo a sugestão de um curso regular sobre análise 

do comportamento (composto de princípios de análise do comportamento). A 

realização do curso constituiu-se na 2ª etapa do treinamento.  

 

Dele participaram 12 professoras, uma a mais que no ano anterior, uma orientadora, 

a fonoaudióloga e a bibliotecária. A educadora sanitária havia deixado a instituição 
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no final do primeiro ano e ao final do segundo ano, as orientadoras educacionais 

também deixaram o estabelecimento, não sendo mais substituídas. A segunda fase 

do treino focalizou princípios básicos de comportamento, com prova final 

(realizada por 09 das 15 participantes iniciais) e direito a certificado. A base para o 

curso foi “... o programa organizado pelo professor Fred S. Keller para o preparo de 

pessoal do Linwood Center. O curso, intitulado Um Curso Introdutório aos Princípios 

Básicos de Comportamento consta de dez unidades e utiliza para leitura alguns 

capítulos de dois livros básicos sobre análise de comportamento (Holland e Skinner, 

1969; Keller, 1970) e dois trechos de publicações especialmente selecionados 

(Watson e Rayner, 1920; Nurnberger, Ferster e Brady, 1963).” (p. 143) 

 

A terceira e última etapa de treinamento consistiu de realização de pequenos 
projetos de modificação de comportamento pelas professoras (excluindo-se 

nesse momento o restante da equipe escolar) sob remuneração. As entrevistas 

individuais foram o meio de contato utilizado sem a realização de seminários, como 

na primeira fase. A 3ª fase foi realizada da seguinte forma: observação e registro 

do comportamento problema realizado pela professora com ajuda de contador 

automático. Nos casos de completação da tarefa calculava-se o número de tarefas 

completadas em relação ao número de tarefas atribuídas. Não houve treino prévio e 

nem concordância entre diferentes observadores. Em seguida, houve o 

planejamento da intervenção com base na observação efetuada, com manipulação 

de variáveis e emprego de reversão.  

 

“Na primeira etapa dos trabalhos, a professora apresentava o problema e 

discutia-se então o tipo de medida mais adequado para uma primeira fase 

de observação. Nos casos em que a professora simplesmente registrava o 

número de vezes em que era emitido o comportamento-problema visado, 

utilizava, um contador automático, que ocultava no bolso do avental. Nos 

casos de completação da tarefa, convencionou-se, em geral, um número x 

de problemas ou palavras, procurando-se sempre uma equiparação dos 

exercícios para o cálculo da freqüência (número de tarefas executadas 

sobre o número de tarefas atribuídas). Dada, porém, a natureza menos 

complexa desse tipo de registro de observação e o fim a que se destinava, 

não consideramos necessário um treino prévio e nem mesmo o controle 
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de registro por outro observador com a exigência de um certo nível de 

concordância.” (p. 145).  

 

“Numa segunda etapa, a professora apresentava os resultados da 

observação, diante dos quais fazíamos em conjunto o planejamento para a 

modificação desejada. Quando a manipulação de uma variável introduzida 

não produzia o efeito esperado, voltava-se a discutir o problema , 

buscando-se nova solução. Quando os resultados obtidos se mostravam 

satisfatórios, retirava-se a variável, que era mais tarde reintroduzida, 

empregando-se a reversão como técnica de controle.” (p. 145) 

 

A exemplo dos seminários e entrevistas anteriores (1ª fase), não considerou os 

resultados do curso (2ª fase)  plenamente satisfatórios, pois algumas professoras 

não pareciam executar os procedimentos recomendados (obedecer às instruções é 

o termo utilizado). Diante disso considerou no planejamento para o ano seguinte o 

terceiro passo que compreendeu a realização de pequenos projetos de modificação 

de comportamento pelas professoras, sob supervisão.  

 

“Entretanto, como pudemos verificar no atendimento das crianças, os 

resultados obtidos com o curso não eram ainda plenamente satisfatórios, 

pois algumas professoras ainda não pareciam aptas a obedecer às 

instruções dos procedimentos que recomendávamos.” (p. 144) 

 

Mesmo com a remuneração na 3ª etapa do treino, nem todas as professoras 

realizaram projetos, apenas 09 das 12, segundo a autora, porque nem todas 

conseguiram realmente se adaptar ao novo tipo de trabalho. No entanto, avalia 

favoravelmente os resultados, pela proliferação da utilização das técnicas ensinadas 

(sem o controle da pesquisadora), como a utilização de sistema de fichas e o reforço 

diferencial para comportamentos incompatíveis com os indisciplinados aliado à 

extinção dos mesmos. 

 

Conclui, pela proliferação indiscriminada de métodos passados ‘boca em boca’ pela 

escola afora (o que não deixa de ser um resultado positivo), que haveria 

necessidade de um trabalho mais coeso com todos os elementos da escola, num 

 



 59

retorno aos seminários conjuntos em contraposição a entrevistas individuais 

posteriormente empregadas e discussões em conjunto para planejamento de 

intervenções. 

 

A escola onde foram realizadas as intervenções e o treinamento era uma escola 

pública de cunho experimental de nível primário, com espaço aberto para pesquisas 

educacionais e campo de observação de estagiários de diversas procedências.  

 

Grande parte do trabalho envolveu a maioria dos funcionários da escola (duas 

primeiras etapas) e alguns conflitos foram relatados. Nunca houve obrigatoriedade 

da participação nas atividades, uma vez que eram de caráter experimental, porém, 

embora sem manifestar opinião contrária ou não parecessem discordar dos 

procedimentos indicados, alguns professores simplesmente não os empregavam. 

Esse fato, segundo a autora, dificultou o atendimento de algumas crianças. Houve 

problemas relatados também com as orientadoras educacionais pela insistência da 

psicóloga na utilização de registros e sugestão de procedimentos em contraposição 

a uma postura tradicional de aplicação de testes. 

 

“E não foi fácil para as orientadoras educativas adaptar-se a uma 

psicóloga cujo principal papel era o de consultor – que sugeria uns tantos 

procedimentos para a solução de problemas de comportamento, que 

insistia no registro de observação, e não se limitava, como esperavam, à 

aplicação de testes para diagnóstico, de acordo com o papel tradicional. E 

assim os problemas se multiplicavam.” (p. 4) 

 

Além das dificuldades com algumas professoras, que não aplicavam os 

procedimentos e com as orientadoras educativas, são relatadas também dificuldades 

com o número de observadores, considerado pequeno e com o tempo para atender 

todos os problemas que demandavam atenção. Tal dificuldade se acentua pelo fato 

dos moldes de atendimento serem em pesquisa em ambiente natural com controle 

‘de laboratório’ e supervisão simultânea de pais e professores.  

 

Segundo a autora “as atividades aqui descritas sob forma de experimentos e 

programa de treinamento de pessoal constituem apenas uma parcela do que foi 
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realizado e não refletem a situação real de um trabalho em desenvolvimento.” (p. 5 

grifos nossos) 

 

Acredita ter demonstrado, através da apresentação das atividades sob controle 

experimental e dos meios empregados, a possibilidade de aplicação dos princípios 

de análise do comportamento à situação escolar e a possibilidade de atuação do 

psicólogo em condições especiais de colaboração com os membros da equipe da 

escola. 

 

A postura do trabalho foi, como a dos demais executados no mesmo período 

histórico e por psicólogos escolares ou psicólogos pesquisadores, a de encarar o 

professor como intermediário entre psicólogo e alunos, apontando, em suas 

considerações finais, para o fato de que o professor poderia ser visto não somente 

como intermediário entre psicólogo e aluno mas como executor com suporte do 

psicólogo. Isso era visto (a possibilidade de execução) como algo inovador em 

relação à atuação do professor e à realização de pesquisa em educação, com a 

ênfase mudando dos experimentos realizados por pesquisadores de nível 

universitário para pesquisas realizadas por professores e pais em salas de aula ou 

em casa. Nesse caso, caberia aos pesquisadores a responsabilidade com a 

pesquisa básica e aos professores e pais a de testar a aplicabilidade e resultados 

em ambiente natural e no contato privilegiado que possuem com a criança ou o 

aluno. Tal responsabilidade era vista, até então, como quase que exclusiva do 

psicólogo-pesquisador.  

 

Há preocupação com a promoção da manutenção do comportamento do professor. 

Menciona nas considerações finais que, de acordo com a literatura da área, os 

trabalhos em modificação de comportamento estariam falhando em promover a 

manutenção dos comportamentos de professores. Depois de terminada a 

intervenção apenas alguns professores continuariam a utilizar as técnicas que 

haviam produzido a modificação desejada6. Outros voltavam a seus velhos 

procedimentos.  

 

                                                 
6 O problema da manutenção é mencionado também em trabalhos subseqüentes como Bittencourt, 
Leite etc.  
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Quanto ao foco de formação do professor, foi o mesmo da atuação do psicólogo-

pesquisador, não se ateve a questões pedagógicas propriamente ditas mas aos 

ditos ‘problemas de comportamento ou ajustamento’ ou  comportamentos 

disruptivos, adequando-se a uma demanda ‘terapêutica’ da escola em relação ao 

trabalho do psicólogo na escola, na ocasião bastante comum. A própria autora 

aponta para o fato da separação entre as funções do psicólogo envolvidas 

unicamente com comportamentos inadequados em detrimento dos comportamentos 

acadêmicos aponta para uma visão dicotômica de comportamento 

(adequado/inadequado) e a uma divisão de responsabilidades entre ocupações do 

professor e do psicólogo.  

 

“Quando a direção da escola, onde se realizaram os trabalhos aqui 

apresentados, decidiu contratar um psicólogo, tinha como objetivo o 

atendimento dos alunos com problemas de ajustamento e a orientação de 

professores no sentido de como conduzir tais alunos. A preocupação que 

primeiro norteou nossos trabalhos foi, pois, como atestam os experimentos 

apresentados, o ajustamento de crianças com problemas de 

comportamento à situação escolar. É interessante notar que essa visão 

terapêutica, no sentido de procurar resolver problemas de comportamento, 

vem acompanhando o psicólogo desde que este assumiu suas funções na 

escola...” (p. 160) 

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento ensinada ao professor 
 

Aspectos relativos à filosofia da análise do comportamento, pode-se dizer que, caso 

tenham sido contemplados no treinamento de pessoal intermediário (expressão 

utilizada pela autora) ora apresentado, não foram explicitados na apresentação do 

material, que privilegiou os aspectos técnicos da aplicação de princípios e 

metodológicos relativos ao modus operandi da modificação de 

comportamento/análise aplicada do comportamento.  

 

O único momento do trabalho em que um aspecto filosófico é apresentado 

indiretamente, ocorre quando da discussão de aspectos éticos envolvidos no 

controle do comportamento, nas considerações finais do trabalho. Porém, não fica 
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claro se tais questões fizeram parte do programa de formação de professores 

implementado, provavelmente não. A autora recorre à Krasner (1962) que aborda o 

tema através de três questões: o comportamento humano é controlável?, é desejável 

ou sensato que os psicólogos realizem pesquisas de controle do comportamento 

humano? Há medidas precautórias a serem incorporadas nesse tipo de pesquisa? 

Conclui que o comportamento é controlável sim (por ser determinado e pelas fontes 

de controle poderem ser identificadas e manipuladas) e que não é dada outra 

escolha ao profissional psicólogo a não ser continuar pesquisando na área. O 

principal problema estaria situado no âmbito da terceira questão.  

 
Conceitos básicos de análise do comportamento  
 

O ensino de conceitos básicos da análise do comportamento, constituiu-se no 

principal aspecto característico do programa de formação executado. A primeira e a 

segunda fases ou anos do treino dedicaram-se basicamente à discussão e ensino 

de princípios e conceitos básicos, descrição do comportamento e identificação de 

estímulos que controlam o comportamento, além de um curso regular em princípios 

do comportamento.  

 

Não há, porém, descrição exata do conteúdo ensinado, dos princípios envolvidos 

nos seminários da primeira fase ou no curso da 2ª fase (ver pps. 5 a 7).  

 
Método de pesquisa da análise do comportamento ensinado ao professor 
 

Conforme já mencionado, na primeira fase de formação, havia ensino de registro de 

comportamentos para posterior medição de freqüência dos comportamentos, 

juntamente com descrição do problema apresentado em termos específicos e 

identificação de possíveis estímulos controladores.  

 

No conteúdo específico do curso de conceitos básicos (2ª fase) não é possível 

identificar o conteúdo relativo a pesquisa ou a qualquer outro, uma vez que apenas 

menciona o material utilizado e não o conteúdo de suas unidades e seqüências. 

Pressupõe-se que possam ser os mesmos conteúdos tratados na parte introdutória 

do trabalho, embora não sejam elementos explicitados na proposta de formação do 
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professor (a primeira parte do trabalho da autora não diz respeito a treinamento de 

professores,  é teórica e destina-se a apresentar elementos teóricos que embasam a 

modificação de comportamento em situação escolar, não sendo, portanto, analisada 

no presente trabalho).  

 

A terceira fase, elaboração de projetos de modificação de comportamento pelas 

professoras com supervisão, também contou com treino de repertório de pesquisa 

com observação, registro de comportamento (com contador automático) e cálculo de 

freqüência, porém, segundo o experimentador, nesse ponto o controle de registro 

não era controlado por outro observador  (estagiária de pedagogia) - como realizado 

nos estudos anteriores não diretamente relacionados ao treinamento  - pela natureza 

menos complexa do mesmo. Após o teste de variáveis (procedimento propriamente 

dito), proposto conjuntamente com o psicólogo, era discutida sua eficiência e 

proposta sua modificação (em caso de não eficácia) e reversão, como técnica de 

controle.  

 

Ensino  
 
Sobre ensino propriamente dito, declara sucesso na aplicação de princípios básicos 

do comportamento pela equipe educacional, embora algumas pessoas não tenham 

se adaptado tão bem à orientação da psicóloga. 

 

Conforme já mencionado, diante da insatisfação com os resultados do curso 

(segunda fase) em análise do comportamento, propôs a 3ª fase de treino, constituída 

por realização de pequenos projetos/planejamentos de modificação de 

comportamento, abrangendo somente as professoras, por meio de entrevistas 

individuais e com reforçamento adicional sob forma de remuneração. Os projetos 

levados a cabo pelas professoras centraram-se em: ‘diminuição de freqüência de 

perguntas inoportunas e aumento simultâneo de freqüência de questões pertinentes 

à matéria’, ‘modelagem de comportamento de menino com distúrbio neurológico’, 

‘problemas de timidez’, ‘disciplina em sala de aula’, ‘disciplina na saída das classes’, 

ou seja, em comportamentos concorrentes com os acadêmicos ou cuja não emissão 

facilita a ocorrência dos mesmos, mas não comportamentos acadêmicos 
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propriamente ditos (assim como todos os outros comportamentos modificados ao 

longo do trabalho).   

 

A ênfase na 3ª etapa do trabalho na categoria ora analisada (ensino) justifica-se pelo 

fato das professoras terem atuado nas primeiras duas etapas executando as 

recomendações da psicóloga, sem explicitação no trabalho, de quais 

recomendações, especificamente, teriam sido feitas. Pode-se dizer que as 

recomendações diziam respeito à observação e registro do comportamento dos 

alunos e instruções para aplicação de princípios/conceitos básicos de 

comportamento, mas não há explicitação clara de quais princípios ou conceitos. Aqui 

(3ª etapa) há ensino claro de planejamento e execução de um plano completo de 

modificação do comportamento.  

 

Com relação a outro aspecto de ensino, mais especificamente ao papel do 

professor, pode-se dizer que o professor era ensinado a observar e descrever o 

comportamento, para identificação de prováveis estímulos controladores e registrar o 

comportamento, para que a psicóloga pudesse proceder às recomendações 

necessárias para que o professor às executasse. Cabia ao psicólogo/pesquisador, 

portanto, a tarefa de planejar a intervenção nas etapas iniciais (1 e 2).  

 

 “Desde que assumimos na escola as funções de psicólogo, empregamos 

pessoas intermediárias na utilização de técnicas de modificação de 

comportamento, isto é, sempre planejamos e supervisionamos a 

modificação desejada, mas a aplicação dos procedimentos recomendados 

era comumente executada pelas professoras e por outras pessoas que 

estavam em contato direto com as crianças e em condições naturais, por 

assim dizer, de controle do ambiente.” (p. 140)  

 

Não se dedica especificamente à questão do que ensinar (objetivos), mas, ao 

discutir questões éticas advindas do controle do comportamento humano cerca 

algumas questões muito interessantes relacionadas à seleção de comportamentos a 

serem instalados ou extintos e problemas do controle aversivo. Sobre ética 

experimental, valores envolvidos no controle do comportamento e divulgação de 

resultados obtidos nas pesquisas, menciona as sugestões de Krasner, como o 
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desenvolvimento de técnicas para abordar experimentalmente as questões, a ética e 

os valores envolvidos no controle de comportamento, mais a comunicação constante 

entre pesquisadores e público em geral para divulgação de resultados obtidos em 

pesquisas.  

 

Reflete sobre a responsabilidade e relevância de socializar a criança, o 

consentimento dos pais e das próprias crianças (no caso de serem mais velhas) e o 

acordo sobre a seleção de comportamentos a serem modificados, ressaltando que 

tanto os sujeitos como os intermediários (pais e professores) poderão retirar o seu 

consentimento quando assim o desejarem.  

 

Sobre ética e controle na definição do que ensinar ou objetivos de ensino, citando 

Tharp e Wetzel (1969): “... O problema ético que se coloca não diz respeito, 

portanto, a controlar ou não controlar: refere-se ao modo e aos objetivos do controle. 

O problema, em última análise, dizem eles, envolve três questões: a quem ajudar, 

como ajudar e para que ajudar (supondo que as profissões que se dedicam a ajudar 

o homem pressupõem controle).” (p. 172) 

 

A determinação do comportamento que será instalado ou modificado é governada 

por muitos fatores. No caso da escola, existe relevância de instalação e manutenção 

de comportamentos de determinados comportamentos e extinção de outros através 

de critérios que devem ser acordados por pais, professores, direção da escola e 

profissional especializado. Alguns são mais evidentemente acordados, como a 

extinção de comportamento destrutivo e outros menos, como a proibição de discutir 

certas questões ou manter a disciplina em aulas entediantes, novamente, atrelando 

objetivos educacionais a questões éticas, porém, não fica claro se tais conteúdos 

foram abordados no treinamento do professor e, caso tenham sido, de que forma.  

 

“... Nenhum modificador terá dúvida no sentido de ajudar os pais e  os 

professores a alterar o comportamento destrutivo. Mas será que deverá 

ajudá-los a estabelecer um sistema de reforçamento para fazê-la estudar 

latim, impedi-la de aderir à moda de seus contemporâneos ou de discutir 

certas questões? Ou para fazê-la permanecer sentada quieta, durante 

aulas desinteressantes? Se um modificador observa que um professor 
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emprega um sistema de controle prejudicial, deve levar o problema ao 

diretor. No entanto, o modificador poderá também discordar do sistema de 

controle do diretor. E é muitas vezes difícil, se não impossível, alterar o 

sistema de controle de uma organização complexa como a escola. Se o 

modificador, a fim de se manter coerente com seu próprio sistema de 

valores, se recusa a cooperar com a instituição, deve tornar claro o motivo 

de sua decisão.” (p. 173-174) 

 

Quanto à categoria para que ensinar, não se utiliza especificamente de termos 

como sobrevivência da cultura e transmissão da mesma, até porque não se detém a 

comportamentos acadêmicos propriamente ditos, mas não seria correto afirmar que 

não se preocupa com o ‘para que ensinar’, uma vez que discute o que ensinar 

(objetivos intermediários e terminais envolvidos na seleção do que será instalado ou 

modificado) e questões éticas envolvidas no assunto. As últimas, nas considerações 

finais. “Mas tais questões, envolvidas na escolha dos comportamentos terminais na 

modificação de comportamentos em situação escolar estão, em última análise, 

relacionadas aos objetivos da educação e devem ser encarados pela cultura 

contemporânea. E questões como estas fogem a este trabalho de tese.” (p. 174) 

 

Sobre o como ensinar, ao se referir a como ajudar e/ou controlar e/ou modificar o 

comportamento do educando ou o cliente nas considerações finais do trabalho, 

menciona a indesejabilidade da utilização de controle aversivo, pelos efeitos 

colaterais que proporciona a quem recebe e a brutalização de quem aplica (no caso, 

professores, a quem se refere como intermediários), além da ineficiência como 

técnica de socialização e ensino permanente, abarcando o aspecto problemático no 

ensino, da minimização eliminação de contingências aversivas.  

 

Sobre a correta e efetiva utilização de reforçadores, também inserida na 

categoria maior de como ensinar, também nas considerações finais do trabalho, 

aponta que a indesejabilidade técnica e ética da utilização de controle aversivo leva 

a necessidade de encontrar os reforçadores mais adequados a diferentes indivíduos 

e a diferentes comportamentos, retomando questões éticas anteriormente 

apontadas, conforme a autora: 
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“... Para tentar qualquer modificação de comportamento torna-se, portanto, 

necessário encontrar os reforçadores positivos adequados aos diferentes 

indivíduos e prover uma série de reforços para comportamentos diversos. 

Mas tanto a seleção de reforçadores como o arranjo de contingências 

deve envolver o consentimento do sujeito. Entretanto, não é ético levar o 

comportamento ao controle de estímulos que não sejam obteníveis no 

ambiente do sujeito da mesma forma como há de ser errado dispensar 

reforços que sejam prejudiciais.” (p. 173 
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BITTENCOURT, Walderez B. B. F. (1973). Desempenho de um programa de 

modificação de comportamento por uma professora. Dissertação de Mestrado 

apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sob 

orientação da Profa Dra Carolina M. Bori.  

 

Resumo da autora: A aplicação de técnicas de modificação de comportamento em 

sala de aula por professores treinados, tem sido focalizada em estudos que, em 

geral, mostram resultados bastante satisfatórios. Todavia, o que nem sempre esses 

estudos mostram claramente são dados relativos a: - possibilidade de um professor 

que recebeu treinamento passar a aplicar técnicas de modificação de 

comportamento em sua sala de aula, sem o controle direto do psicólogo, e, - se uma 

vez terminado o experimento proposto pelo psicólogo ao professor, este último 

mantém o seu comportamento reforçador ou volta a se comportar como antes. A 

presente investigação, teve por objetivo, observar o desempenho de uma professora 

treinada na aplicação de técnicas de modificação de comportamento, enquanto 

desenvolvia, em estágio adiantado de treinamento, um procedimento com um dos 

alunos de sua classe.  Para tanto,  contou-se com a participação da psicóloga da 

escola, a qual solicitou a uma das professoras na terceira fase de treinamento, que 

executasse um procedimento de modificação de comportamento. Pretendeu-se 

focalizar o desempenho da professora antes, durante e depois da realização do 

procedimento, sem que ela soubesse estar sendo observada. Como sujeitos, foram 

escolhidos uma professora, que participava de um programa de treinamento e a 

aluna escolhida pela professora, por apresentar baixa freqüência de  comportamento 

de estudos na classe e que seria submetida a um programa de modificação de 

comportamento. O procedimento planejado pela professora, sob orientação da 

psicóloga da escola, teve o seguinte desenvolvimento: - linha de base das 

freqüências de comportamentos de estudo apresentadas pela aluna; - reforçamento 

1 (aplicação de reforços sociais durante as aulas de matemática e linguagem); - 

reforçamento 2 (aplicação de reforços sociais em todas as aulas). Registros de 

observação dos comportamentos da professora e aluna, foram obtidos antes da 

realização do procedimento, durante, e após o término do mesmo, pela professora. 

A análise dos dados envolve inicialmente a elaboração do rol dos comportamentos 

da professora e da aluna e respectivas freqüências em cada fase da pesquisa, 
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seguido do agrupamento dos comportamentos dos dois sujeitos em categorias inter-

relacionadas para análise. Os resultados da pesquisa indicam que o projeto de 

modificação de comportamento realizado pela professora foi parcialmente bem 

sucedido. Observou-se aumento nas freqüências dos comportamentos de estudo da 

aluna, embora a professora não seguisse rigorosamente as instruções da psicóloga. 

Os reforços dispensados pela professora à aluna decresceram uma vez terminado o 

projeto de modificação. Observou-se também, que alguns dos comportamentos da 

professora, tais como, falar sobre assunto não acadêmico, sorrir, chamar o aluno 

para responder questões acadêmicas, tocar fisicamente o aluno, passaram a ser 

emitidos com maior freqüência pela professora em relação aos demais alunos da 

classe, no decorrer do projeto de modificação de comportamento. Os resultados são 

discutidos em termos de: - desempenho da professora enquanto seguia as 

instruções da psicóloga; - modificações observadas no comportamento da 

professora; - alteração no comportamento da aluna, resultante do projeto de 

modificação desenvolvido pela professora. Os dados sugerem que o treinamento 

recebido pela professora a habilitou a aplicar técnicas de modificação de 

comportamento de aluno em situação de sala de aula mas demonstram que, de 

modo geral, a professora não passa a apresentar uma atuação diferente diante de 

sua classe após ter desenvolvido, com êxito, um projeto de modificação de 

comportamento de uma de suas alunas.  

 

Justificativa para o treinamento do professor 
 

Não há nenhuma menção a vínculo institucional da pesquisadora com o 

estabelecimento de ensino onde se realizou a pesquisa7.  

 

Programas de treinamento de professores em técnicas de modificação do 

comportamento (modificação de comportamento do aluno e do professor e 

treinamento do professor ou paraprofissional são os termos utilizados pela autora e 

pela literatura da época) geralmente são relatados como bem sucedidos embora 

                                                 
7 A autora agradece em sua tese a Profa Dra Nilce Pinheiro Mejias, psicóloga da escola onde 
desenvolveu o seu trabalho, a Escola de Demonstração da Faculdade de Educação da USP, pelas 
condições oferecidas para as atividades de pesquisa e a orientadora de ambos os trabalhos (o de 
Mejias e o Bittencourt), Profa Dra Carolina Bori.  

 



 70

outros se constituíssem exceção. Porém, o principal problema parecia referir-se à 

manutenção dos resultados obtidos no treinamento8.  

 

Entre as dificuldades apontadas pela literatura para o sucesso de tais programas de 

formação, com manutenção do comportamento adquirido pelo professor e, 

conseqüentemente, dos seus alunos, seria a dificuldade de adultos usarem 

reforçadores positivos.  

 

Para alguns autores, o custo de resposta do professor para utilização de técnicas de 

modificação de comportamento seria alto, já outros não apresentam esse 

argumento. O fato é que parece existir diferença entre conhecer princípios e aplicá-

los eficientemente e sob contingências naturais, embora não existam dados 

suficientes a respeito, ou seja, não fica claro se o problema é realmente de ausência 

de manutenção ou ausência de dados/inconsistência de dados a respeito dessa 

manutenção na literatura. Haveria poucas verificações sistemáticas na literatura que 

indicassem se o comportamento do professor foi mudado como resultado de sua 

participação no treinamento e resultados pouco consistentes acerca da manutenção. 

 

“Na publicação de Vane (1972), são apresentados resultados satisfatórios 

em verificações realizadas um ano após o treinamento de professoras em 

técnicas de modificação de comportamento. Os dados do estudo foram 

obtidos através de entrevistas, durante as quais eram formuladas 

perguntas a respeito do programa de treinamento em que as professoras 

tomaram parte um ano antes. Os resultados indicam que as professoras 

eram capazes e estavam prontas a aplicar técnicas comportamentais nas 

suas classes. A ausência de controle experimental, no estudo, torna 

insatisfatória a conclusão apresentada pela autora. Também é parcial a 

opinião de Patterson (1971), de que nem todos os professores continuam 

a aplicar contingências de reforçamento seis meses após o término do 

treinamento, uma vez que o autor não apresenta resultados de verificação 

de desempenho.” (p. 3) 

 

                                                 
8 Como já referido por Mejias (1972).  
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A autora preocupa-se com os reforços que manteriam o comportamento do 

professor durante e após a realização do programa de formação do professor, 

apontando para a quantidade e tipo de reforço empregado. Os professores, 

aparentemente, estariam sob controle não só das mudanças no comportamento do 

aluno mas também pelo reforço social proporcionado pelo psicólogo e/ou 

pesquisador.  

 

Outros tipos de reforço, segundo a autora, poderiam ser utilizados na manutenção 

do comportamento do professor resultando num treinamento a longo prazo mais 

eficiente,  como salário9 parcialmente continente às suas habilidades modificar o 

comportamento do aluno e emprego de crédito acadêmico.  

 

Há um claro atrelamento do presente trabalho ao de Mejias (1972), a qual seria a 

psicóloga responsável pelo programa de treinamento da professora-sujeito do 

presente trabalho. Entendimentos com a psicóloga possibilitaram um planejamento 

conjunto de um procedimento no qual estariam envolvidos professora, psicóloga, 

pesquisadora, aluna e observadores. O objetivo da pesquisa foi observar o 
desempenho de um professor treinado em modificação do comportamento, em 
projeto de modificação de comportamento e em programa que poderia ser 
caracterizado como de treinamento continuado10, sob responsabilidade da 
psicóloga da escola. Já que a manutenção seria um problema e um problema 
insuficientemente investigado; no objetivo estaria incluído um teste de 
manutenção do comportamento adquirido no treino e a eficiência do mesmo, 
este que continuava a ocorrer sob forma continuada (a supervisão da 
psicóloga em encontros semanais continuava a ocorrer). 
 

“A pesquisa a ser relatada refere-se a um estudo e análise de 

desempenho de professor realizando projeto de modificação de 

comportamento. O recurso planejado foi o de observar comportamentos 

de uma professora treinada na aplicação de técnicas de modificação de 
                                                 
9 O salário do professor é um reforço de difícil manipulação em um programa de treinamento inicial ou 
continuado.  
10 Treinamento é a expressão utilizada pela autora, mas treinamento continuado não. Optamos por 
utilizar a expressão ‘treinamento continuado’ pela inserção deste trabalho em um outro de caráter 
progressivo e pela formação anterior e atual recebida pela professora-sujeito envolvida neste 
trabalho.  
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comportamento, enquanto aplicava um programa em um aluno, em sala 

de aula. Tinha-se em vista observar os comportamentos da professora 

sem o controle direto da psicóloga na classe. Considerou-se que através 

desse recurso se poderia verificar se os comportamentos da professora 

ora se mantinham após a aplicação de um programa de modificação ou , 

se esta voltava a se comportar como antes.” (p. 4) 

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do professor 
 

Após entendimentos com a psicóloga responsável pelo treinamento e planejamento 

conjunto de um procedimento no qual a professora faria a modificação do 

comportamento de um aluno sob orientação da psicóloga, a pesquisadora registrou, 

com auxílio de observadores, os comportamentos da professora e da aluna em sala 

de aula, antes de iniciar o procedimento (linha de base), durante e após a realização 

do mesmo. O momento de realização desta pesquisa é relatado, pela autora, como 

sendo a terceira fase do treinamento realizado sob orientação da psicóloga da 

escola. 11 O objetivo da psicóloga da escola com esse programa de treinamento, de 

acordo com a autora, era proporcionar maior independência na aplicação de 

procedimentos em situação escolar (comunicação pessoal à pesquisadora).  

 

O estudo ora apresentado foi de caráter experimental com professora normalista em 

treinamento continuado em modificação do comportamento (princípios básicos e 

                                                 
11 Mejias relata em seu trabalho três fases, a 1ª composta de seminários e entrevistas, a 2ª composta 
de um curso de conceitos básicos baseado em texto de Keller (com direito a certificado) e uma 3ª 
fase do treino composta de pequenos projetos de treinamento, em que as entrevistas individuais 
substituíram o seminário existente na primeira fase e onde havia ‘remuneração’. Os projetos 
desenvolvidos na terceira fase do trabalho são apresentados em seu trabalho (diminuição de 
freqüência de perguntas inoportunas e aumento simultâneo de freqüência de questões pertinentes à 
matéria, problema de timidez, ordem nas tarefas, disciplina em sala de aula, disciplina na saída da 
classe) e nenhum se refere ao presente estudo. Bittencourt é clara em afirmar que a remuneração já 
não existia no momento de sua pesquisa e que a professora já havia executado dois projetos de 
modificação de comportamento. Por essas razões pode-se afirmar que o que Bittencourt chama de 3ª 
fase, não corresponde à 3ª fase do trabalho de Mejias. Porém, provavelmente, refere-se a uma 4ª 
fase.  
Uma outra fase de treinamento do qual a professora em questão participou segundo Bittencourt, foi a 
análise e discussão do livro texto de Vance Hall (1973). O conteúdo do livro era discutido em 
reuniões, realizavam-se verificações de aproveitamento, e as  professoras, entre elas a professora 
em questão,  apresentavam suas dificuldades em relação a situações específicas de classe ou 
problema de alunos que desejava modificar (nessa época sem concessão de certificados). A 
utilização do texto de Vance Hall não é relatada no texto de Mejias.  
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técnicas de modificação do comportamento) mais aluna de 11 anos, cursando a 4ª 

série primária, com história de reprovação no início de sua vida escolar. Segundo a 

professora, a aluna, embora com potencial, apresentava baixo rendimento nos 

trabalhos em classe e pouca participação nas aulas. O grupo-classe, em geral, 

também foi observado, mas o foco da pesquisa centrou-se nos comportamentos da 

professora e da aluna em particular. À professora, foi omitido que ela também estaria 

sendo observada.  

 

A observação da professora e da aluna foi realizada em classe, com auxílio de um 

gravador que sinalizava o tempo de cada intervalo de 10 segundos com um som 

brando. A técnica de registro12 foi uma combinação de amostragem de tempo e 

registro contínuo, com registro do primeiro comportamento ocorrido no início de cada 

intervalo de 10 segundos, anotado de forma cursiva. Os períodos de observação 

foram sorteados semanalmente em períodos que variavam do início, meio e fim da 

aula.  

 

Participaram, como observadoras, três alunas de psicologia. As mesmas se 

revezavam, trabalhando em duplas: uma observava os comportamentos da 

professora e a outra os do aluno, não interagindo com a professora durante o 

período das aulas. Foram ao todo 71 sessões de observação. As sessões de 

observação eram seguidas de discussão entre as observadoras, sob supervisão da 

autora, para que adquirissem uniformidade de linguagem.  

 

A pesquisadora participava dos encontros semanais entre a psicóloga, professora 

observada e demais professores da escola para discussão dos projetos de 

modificação de comportamento em andamento, permitindo manter-se a par do 

projeto realizado pela professora-sujeito, sob coordenação da psicóloga da escola.  

 

As observadoras tinham alguma experiência em observação do comportamento. O 

treino de observação foi feito com intervalos maiores de 10 segundos de início, os 

quais foram decrescendo até 10 segundos atingindo concordâncias acima de 80%.  

 

                                                 
12 Utilizada posteriormente também por Leite (1976). 
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Os critérios utilizados pelos observadores são explicitados abaixo:  

 

“Quanto aos critérios a serem utilizados pelos observadores para rotular 

os comportamentos da professora e aluna, enquanto ocorriam na sala de 

aula, considerou-se: 

-a finalidade de comportamento emitido pelos sujeitos na situação 

específica, e discriminada pelos observadores;  

-a classificação da emissão verbal respeitando as unidades 

comportamentais, quer se referia a uma única palavra, ou uma sentença, 

elaborada de modo a compreender comportamentos resultantes da 

combinação forma-tema.  

A determinação da forma foi feita pela entoação ou tom de voz, ouvindo-se 

os comportamentos emitidos e marcando-se nas margens laterais do 

protocolo, os comportamentos discriminados pelos observadores. Por 

exemplo, entoação de ordem: ‘fechem os cadernos’, ou, ‘ninguém 

escreve’, repreensão, ‘bonito, não?’ ,ou, ‘estou gostando de ver!’. Esse 

procedimento adotado facilitou a posterior diferenciação da função do 

comportamento.  

A determinação do tema foi feita mediante a classificação do conteúdo 

verbal emitido pelos sujeitos e discriminada pelos observadores. Assim, a 

professora na lousa, falando sobre expressão algébrica, ao mesmo tempo 

em que realizava as operações na lousa, era classificada como ‘explica 

para a classe’, ou, aluna olha para a lousa e escreve no caderno, como 

‘cópia da lousa’, e assim por diante.  

- a classificação do comportamento motor baseou-se no conteúdo 

expresso e na finalidade do comportamento. Por exemplo, sinalizar com a 

mão espalmada significando ‘pare’, ou ‘espere’, dependendo da situação 

em que os comportamentos eram emitidos. Também aqui, era assinalado 

nas margens laterais do protocolo, comportamento discriminado pelos 

observadores.”(pps 11 e 12) 

 

As fases em que foi dividido o experimento, são as que se seguem. Fase 1: Linha de 

base dos sujeitos da pesquisa (professora e aluna); Fase 2A –Linha de base dos 

comportamentos da aluna registrados pela professora (atividade do treinamento 
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continuado, sob supervisão da psicóloga da escola); Fase 2B – Reforçamento 1, em 

que ocorreu aplicação de contingências reforçadoras pela professora à aluna 

(atenção) nas aulas de matemática e linguagem; Fase 2C – Reforçamento 2 , em 

que ocorreu aumento da freqüência de reforço e ampliação para todas as aulas; 

Fase 3 – Período imediatamente posterior ao término do programa de modificação 

ou observação pós-procedimento.  

 

O comportamento de estudo da aluna selecionado para modificação (instalação ou 

aumento de freqüência) foi assim definido:  “olhar para professora quando ela 

estivesse explicando para a classe; estar com o rosto voltado em direção ao caderno 

ou livro executando trabalho estipulado pela professora, quando fosse ocasião; ou 

olhar para o colega que estivesse falando ou respondendo à professora. O programa 

tinha como objetivo aumentar a freqüência desse comportamento.” (p. 13) 

 

Após reunir os dados de observação dos dois sujeitos, elaborar um rol geral de 

comportamentos apresentados pela professora e pela aluna e contar a frequência 

dos comportamentos da aluna e da professora nas diferentes fases do 

procedimento, foi realizado um agrupamento dos comportamentos da professora e 

da aluna em categorias. Os comportamentos foram arrolados individualmente, com 

exceção dos funcionalmente equivalentes. As categorias eram mutuamente 

exclusivas. Os 83 comportamentos da professora e 60 da aluna foram agrupados em 

16 e 05 categorias, respectivamente, conforme descritos a seguir:  

Categorias de comportamentos da professora dirigidos ao grupo de alunos da 

classe:  

-acadêmicos 

-solicita a participação 

-recompensa13

-aprovação14

-atenção individualizada 

                                                 
13 “demonstra satisfação com o(s) comportamento (s) do (s) aluno (s), expressando-o verbalmente tal 
como: ‘muito bem’, ‘isso mesmo’, ou, através do contato físico, como ‘tocar a mão, a cabeça ou o 
ombro do aluno’.” (p. 17) 
14 “diz ou sinaliza ao aluno, que sua resposta está correta, e, ou, que está correta e pode continuar. A 
diferença entre aprovação e recompensa é uma questão de grau. Aprovação pode ser verbal, como – 
‘É’,  ‘Isso’, ‘O.K.’, ou não verbal, como acenar a cabeça, ou sorrir para um aluno que respondeu ou 
executou corretamente uma tarefa.” (p. 18) 
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-reprovação 

-ordens 

-monitoria 

-instrumental 

-outros comportamentos 

Categorias de comportamentos da professora dirigidos à aluna 

-solicita a participação 

-atenção individualizada 

-recompensa 

-aprovação 

-olha e marca no caderno 

-reprovação 

Categorias de comportamento da aluna 

-participação 

-estudo 

-inadequação15

-instrumental16

-irrelevantes17

Categorias à parte significativas para a compreensão dos resultados 

Da professora 

-falar sobre assuntos não acadêmicos com os alunos 

-sorrir aos alunos 

-tocar o aluno fisicamente 

Da aluna 

-levantar a mão, e,ou, responder 

 
O procedimento de ensino efetuado com a aluna ocorreu nas fases 2B –

Reforçamento 1 e 2C – Reforçamento 2. Aplicação de reforçamento e registro de 
comportamentos são os dois conteúdos ensinados, porém com dificuldade em 
ambos. O tipo de reforçador dispensado foi a atenção da professora, contingente ao 

                                                 
15 “desempenha comportamentos inadequados à situação de sala de aula naquele momento”. (p. 19) 
16 “realiza atividades de preparo da situação de estudo, mas que não envolvem diretamente a 
situação de aprendizagem.” (p. 19) 
17 “o comportamento verbal ou não verbal desempenhado pelo sujeito é irrelevante à atividade de 
aula sem adequação com o comportamento emitido pelo professor.” (p. 19) 
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comportamento da aluna, inicialmente, em aulas específicas (matemática e 

linguagem). 

 

“Fase 2B – Reforçamento 1. O segundo terço da Fase 2 reúne as sessões 

de observação do comportamento da professora e aluna, no período em 

que a professora aplicava contingências reforçadoras.  

A partir da apresentação gráfica da linha de base dos comportamentos da 

aluna pela professora, esta, orientada pela psicóloga, planejou a fase de 

reforçamento. Como estímulo reforçador, foi escolhido a atenção da 

professora, assim definida:  

-‘aproximar-se da carteira da aluna para ver o que ela estava fazendo’; 

emitir expressões como ‘muito bom’, ‘está bom’, ‘isso mesmo’, ou 

equivalentes; dar tapinhas nas costas ou tocar a cabeça da aluna’. Os 

reforços foram programados para serem aplicados nas aulas de 

matemática e linguagem, pois estas aulas de desenvolviam obedecendo a 

uma certa estruturação, que facilitava a apresentação do reforço pela 

professora.  “(pps 13 e 14) 

 

“Fase 2C – Reforçamento 2. O último terço da segunda fase engloba as 

sessões de observação de comportamentos da professora e aluna, no 

período em que a professora aumentou a freqüência de reforços.  

Em uma das reuniões semanais, a psicóloga examinando os registros de 

observações, constatara que a freqüência de reforços que a professora 

vinha dispensando à aluna era baixa. Com base dos próprios dados da 

professora que referia estar dispensando um ou dois reforços durante a 

aula, a psicóloga instruiu-a a aumentar a freqüência de reforços, e aplicá-

los em todas as aulas. A professora deixou de fazer o registro dos 

comportamentos da aluna nessa fase de seu procedimento alegando 

impossibilidade de conciliá-lo com as aulas.  

Vinte foram as sessões de observação nesta fase. A observação foi 

interrompida quando se constatou que a professora havia dado por 

terminado seu procedimento.”(p. 14) 
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De modo geral, houve um aumento da freqüência de reforços dispensados à classe 

e à aluna, o que foi considerado, pela pesquisadora, como um resultado positivo do 

procedimento. No entanto, embora tenha aumentado em relação à linha de base, o 

aumento esteve abaixo do esperado, não atingindo o critério de desempenho em 

reforçamento estipulado pela psicóloga. A freqüência ‘tímida’ de fornecimento de 

reforço não aumentou mesmo com a recomendação expressa da psicóloga, 

constituindo-se em dificuldade específica e importante do procedimento com esse 

sujeito e/ou do treinamento em particular18. 

Segundo a autora, o desempenho da professora nesse trabalho foi parcialmente 

satisfatório já que houve dificuldade no emprego de reforçadores positivos, 

dificuldade de registro do comportamento da aluna e de seguir as instruções da 

psicóloga19. O treinamento habilitou a professora a realizar programas de 

modificação de comportamento, embora alguns aspectos continuassem falhos20.  

                                                 
18 A orientação dada à professora centrava-se na consequenciação e não na indução de 
comportamentos (fornecimento de antecedentes), embora a professora pareça ter privilegiado o 
segundo. A nosso ver, a professora parece ter se comportado mais em função do reforçamento 
proporcionado pela aluna aos estímulos indutores emitidos pela professora (solicitação de 
participação) do que pela sensibilidade a mudanças do comportamento da aluna proporcionadas pelo 
reforço, ou seja, a professora parece ter privilegiado, em função de contingências naturais ocasionais 
e não em decorrência de planejamento, o fornecimento de estímulos indutores do comportamento da 
aluna ao invés da conseqüenciação do comportamento da mesma.  
 
19 Também pode-se dizer que o desempenho não ficou totalmente sob controle da aluna e  não houve 
arranjo sistemático e planejado de ensino.  
20 A concepção de ensino, aqui, parece não ter sido apropriada suficientemente. A professora, 
provavelmente, empregou reforço parcialmente por um arranjo de contingências e parcialmente por 
ter sido afetada pela mudança do comportamento da aluna, ou seja, foi reforçada e manteve 
comportamento indutor mas não se pode dizer que estava de fato sensível a esta mudança para 
consequenciá-la intencional, planejada e eficientemente. Com o aumento de solicitações 
aumentavam as ocasiões para a aluna se comportar, mesmo com reforçamento escasso, 
estabeleceu-se um esquema de reforçamento intermitente que parece ter produzido resultados. A 
professora, caso tenha sido sensível à mudança do comportamento da aluna, o foi de forma ‘não 
consciente’, tendo havido um claro privilégio da utilização de indução (que oferecem ocasião para o 
aluno se comportar) ao invés de consequenciação, revelando uma certa inconsistência no manejo de 
contingências de reforçamento sistematicamente arranjadas além da dificuldade explícita em fornecer 
reforçadores. “A comparação entre o número médio de vezes em que a aluna é solicitada a participar, 
com a solicitação feita pela professora aos demais alunos, indica que na Fase 1, a professora 
solicitava de forma equivalente a aluna, e os demais alunos da classe. Nas Fases 2B e 2C a 
professora aumentou consideravelmente a freqüência com que solicitava a aluna, em relação aos 
demais alunos. Na Fase 3, a solicitação mais freqüente ainda é em relação à aluna do que aos outros 
alunos, embora já se observe certo decréscimo em relação as fases anteriores.” (p. 26) 
 “Como pôde ser observado nas Tabelas referidas (Tabelas IV e V), a professora solicitava a aluna 
mais freqüentemente do que aos demais alunos da classe, sendo que na Fase 2C essas freqüências 
chegaram a ser três vezes maiores. A facilidade apresentada pela professora na emissão desse 
comportamento parece estar relacionada à não exigência de dispor as contingências para propiciar o 
reforçamento ao aluno. Nesse sentido, parece pertinente a observação feita por Patterson (1971), 
quando diz que contingências de reforçamento ou são insuficientemente compreendidas, ou não são 
apreciadas pelos professores.” (p. 32) 
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“Parece que, um programa de treinamento de professor, tal como o 

utilizado com a professora observada, habilita-o a realizar programas de 

modificação de comportamento de alunos que apresentam dificuldades 

específicas. Os dados aqui apresentados indicam que o desempenho 

apresentado pela professora foi parcialmente satisfatório. O 

comportamento de estudo da aluna passou a ser emitido em frequências 

mais altas, mas os registro das observações realizadas pela professora 

não foram precisos, e as instruções do procedimento não foram seguidas 

tal como propostas.” (p. 36) 

 
Apesar de todos os problemas em relação à utilização de conseqüências 

reforçadoras pela professora, houve uma relação contingente entre o reforço e o 

aumento do comportamento de estudar, que passou a ser mais freqüente. Quanto 

aos esquemas de reforçamento utilizados pela professora no trabalho com a aluna, 

destacou-se o intermitente, acompanhado, muito provavelmente, de indícios mais 

sutis de aprovação.  

 

“Em resumo, a professora dava atenção individualizada à aluna, chamava-

a com frequência, e usava reforços verbais vez ou outra. Logo, o 

comportamento da aluna estava sob controle de um esquema de 

reforçamento intermitente, que indiretamente beneficiava seu 

comportamento de estudo. Resultado semelhante foi observado num dos 

experimentos relatados por Mejias (1972), no qual o comportamento da 

professora de solicitar a participação do aluno estava em um esquema de 

reforçamento intermitente, que influenciou, indiretamente, o 

comportamento de estudo. Nesse mesmo estudo relatado pela autora 

mencionada, foi observado que a professora fazia referências elogiosas ao 

aluno com o qual realizava modificação de comportamento. O mesmo 

comportamento também foi registrado nesta pesquisa em relação à aluna, 

sujeito do projeto de modificação, através de comentários paralelos da 

professora, e ouvidos, no qual dizia ‘estar a aluna mais bonitinha’, ‘achá-la 
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boa e carinhosa com os colegas’, estar apresentando as lições mais em 

ordem’, e assim por diante. É provável que a professora fornecesse 

indícios mais sutis de aprovação à aluna, da mesma forma observada por 

Mejias no trabalho acima referido.” (p. 33) 

 

Outra razão apontada como provavelmente influindo no decréscimo da emissão de 

comportamentos reforçadores foram contingências extraclasse, embora intra-escola, 

como a interferência do tempo despendido com a aplicação das provas de 

aproveitamento semestral.  

 

Em suas conclusões finais, entre outras observações, a autora afirma  que, para a 

professora, reforçar positivamente um comportamento adequado, parecia mais 

custoso que modificar um inadequado.  

 
Filosofia da ciência da análise do comportamento ensinada ao professor 
 

Não há elementos de ensino de filosofia da análise do comportamento neste 

estudo. Os elementos filosóficos, caso existam, seriam subjacentes à proposta da 

psicóloga e não da pesquisadora e não estão explícitos no presente trabalho.  

 
Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 

Quantos aos conceitos básicos da análise do comportamento pode-se dizer que 

aparecem embutidos no treino anterior e atual ao qual a professora vinha se 

submetendo (no atual, especificamente o reforçamento positivo)21.  

 
Métodos de pesquisa ensinados ao professor 
 

Quanto aos métodos de pesquisa da análise do comportamento pode-se dizer que 

foi aspecto considerado no presente trabalho. A professora havia sido orientada para 

                                                 
21 Porém, uma das principais questões que o trabalho suscita (e não a autora) é que existiria uma 
diferença entre conhecer princípios e aplicá-los, especialmente em situação natural e sem supervisão 
direta (sem controle direto em sala de aula, em contraposição à fase inicial do trabalho de Leite, por 
exemplo). 
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efetuar observação de linha de base do comportamento da aluna, implementação de 

procedimento (reforçamento) e registro de comportamentos da aluna.  

 

A manutenção de registros sobre as respostas dos alunos como base para 

modificações de procedimentos de ensino foi aspecto envolvido no presente 

trabalho, não tendo sido considerado satisfatório (mesmo parcialmente) o 

desempenho da professora em relação a este item. A autora aponta, porém, que a 

total ausência de precisão dos registros da professora (em comparação com o dos 

observadores), entre outros indícios, leva a crer que talvez não foram efetuados com 

a precisão desejável (valores múltiplos de 10)22. Problema semelhante não foi 

encontrado na literatura.  

 

Ensino do Professor 
 

Quanto ao papel do professor, a autora defende em suas conclusões finais que o 

professor deve ser formado como agente da modificação do comportamento em 

situação escolar, como real programador e executor da modificação, em 

contraposição a habilitar o professor a seguir instruções do psicólogo ou do 

pesquisador. Essa é uma posição um tanto inovadora para a época. 23

 

A tônica do trabalho é em como ensinar (embora estivessem presentes como parte 

da história de treinamento do sujeito, os fundamentos e conceitos básicos da análise 

do comportamento  e métodos de pesquisa). No presente trabalho, que acompanha 

o desempenho de uma professora em processo de treinamento, focaliza-se a 

aplicação de reforçamento positivo (fases de reforçamento 1 e reforçamento 2).  

 

                                                 
22 A autora comenta que teria sido desejável que os registros das observações dos observadores 
tivessem sido feitos nos mesmos momentos que os da professora, mas não havia informações sobre 
quando ela efetuava os registros e esperava-se que ela o fizesse dentro de sua rotina em sala 
ignorando estar sendo observado, o que impedia esclarecimentos diretos.  
 
23 Cita pesquisas retiradas da revisão de literatura que efetuou (quase as mesmas citadas por Leite 
mais tarde) que oscilam em diferentes graus na visão do professor ora como agente, executor, 
intermediário ou sujeito da modificação do comportamento. 
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Ao se constatar a dificuldade da professora em reforçar e/ou contingenciar 

positivamente o comportamento da aluna, a exigência foi aumentada, estendendo-se 

para todas as aulas e numa maior freqüência24.  

 

Ao discutir a manutenção do comportamento da professora a autora sugere que a 

resolução da dificuldade de seguir instruções e de dispensar reforçamento ocorreria 

com o aumento do contato da professora com a psicóloga (então semanal) e 

aumento do reforço social proporcionado à professora pela mesma. Pouco contato 

entre professora e psicóloga é, portanto,  relatado como empecilho para melhor 

atendimento, pela professora, de recomendações quanto ao uso de reforço. Tal 

dificuldade é apresentada, pela autora, como baixa freqüência de reforçamento da 

professora25 pela psicóloga e como dificuldade em utilizar reforçadores positivos26. 

Tal dificuldade, de seguir as instruções do delineamento proposto, é encontrada 

também na literatura.  

 

 “...Talvez, se houvesse ocorrido contatos mais freqüentes entre a 

psicóloga e a professora, com oportunidades regulares para aplicação de 

reforço, provavelmente as recomendações seriam mais bem atendidas. 

Opinião semelhante encontra-se formulada por Hall e colaboradores 

(1968), que atribuiu sucesso ao procedimento levado a efeito, em um dos 

seus trabalhos, ao contato diário, às conferências semanais com o 

professor, que nessas oportunidades era cumprimentado pelas mudanças 

comportamentais obtidas nos seus sujeitos.” (p. 31) 

 

 “A dificuldade em seguir instruções quanto ao uso de reforços 

contingentes ao comportamento de estudo da aluna, é mencionada por 

                                                 
24 No entanto, o comportamento de efetuar registro do comportamento da aluna e de continuar o 
procedimento decaiu imediatamente. Houve, portanto, uma inversão da orientação da psicóloga 
sobre o fornecimento dos reforços em densidade e freqüência, uma vez que ambos devem, 
teoricamente, ser maiores no início com esvanecimento gradual  no decorrer do tempo. Aqui, ao 
contrário, propôs-se reforçamento nas aulas de matemática e linguagem e, ao verificar que a 
freqüência de reforço era pequena, orientou-se a professora a aumentar a freqüência e passar a 
aplicar reforço em todas as aulas. A professora deu por encerrado o procedimento após essa 
orientação (‘desistência’ da professora). 
25 A nosso ver a dificuldade central é de fazer análise funcional ou análise e manejo de contingências, 
seja por dificuldade da professora, seja por questões embutidas no treinamento em questão.  
26 A sugestão de aplicar reforços abundantes e mais imediatos ao comportamento da professora é, 
aparentemente, seguida por Leite em estudo posterior (como característica de seu delineamento). 
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vários autores como uma dificuldade que certos adultos apresentam em 

usar reforçadores positivos (Patterson, 1971; Hall e colaboradores, 1968; 

Madsen e colaboradores, 1968).” (p. 31) 

 

A promoção da manutenção do comportamento após sua instalação, no caso, o da 

professora, constituiu-se numa das principais preocupações do estudo. A autora 

refere-se ao problema da manutenção do comportamento do professor e do controle 

exercido pelo psicólogo em tal manutenção.  

 

Conforme já mencionado, há um descompasso, relatado na literatura e identificado 

nos resultados da presente pesquisa, entre o conhecimento e a aplicação de 

técnicas de modificação de comportamento. Segundo a autora, a literatura tem 

apontado que não ocorre a manutenção do comportamento do professor, uma vez 

terminado o treino, muito embora o professor possa ainda manter o conhecimento 

(repertório verbal) adquirido: Ele é capaz de lembrar-se do que é reforçamento, da 

importância da liberação dos reforçadores positivos, etc., muito embora não os utilize 

cotidianamente em suas atividades de ensino. Para a autora, a solução seria o 

reforçamento estendido do comportamento do professor pelo psicólogo27.  

 

“No trabalho apresentado por Vane (1972), a autora relata que professoras 

treinados em técnicas de modificação de comportamento, afirmaram, em 

entrevista, lembrar-se dos conceitos aprendidos um ano depois. O que 

todavia não implicava que estivessem aplicando os procedimentos.” (p. 

36) 

 

“Os estudos realizados por Brown, Montgomery e Barclay (1968) são 

indicativos de que, sem reforçamentos contínuos, o comportamento do 

professor não se mantém. Patterson (1971) vai mais longe, sendo sua 

opinião, que nem sempre o desenvolvimento de um projeto de modificação 

de comportamento é reforçador para o professor, e muitos não continuam 

                                                 
27 Indicando, paradoxalmente, que a modificação do comportamento do aluno não é suficientemente 
reforçadora para o professor e/ou que o custo de resposta envolvido nos procedimentos ensinados 
durante o treinamento sejam muito altos para serem mantidos (cadeia comportamental longo, com 
extinção de comportamentos anteriores antes de obter reforço final).  
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a aplicar as contingências seis meses após o término do treinamento” (p. 

36) 

 
Algumas características particulares da história de treinamento desse sujeito em 

particular merecem ser ressaltadas. O tipo de reforço dispensado à professora pela 

psicóloga sofreu mudanças ao longo do processo, que se iniciou com a primeira fase 

do trabalho de Mejias. Em etapa anterior houve até remuneração, mas na etapa em 

questão havia o emprego de reforço social pela psicóloga, de modo diferente de 

etapa anterior de treinamento, o que também poderia ser considerado como um fator 

relacionado à dificuldade, provavelmente motivacional (ligado à perda de reforçador 

arbitrário) em seguir instruções (embora não existam dados a respeito da freqüência 

de seguir instruções anterior e atual) e em registrar comportamentos.  

 

“No trabalho apresentado por Packard (1970), o autor não torna explícito o 

tipo de reforço adotado, porém o procedimento era conduzido pelo 

professor sob a orientação do experimentador. Com referência aos 

trabalhos de Hall (1971), segundo pudemos apreender, o autor geralmente 

usa como reforço, crédito acadêmico, além de contatos diários com o 

professor, provendo de reforço social o desempenho deste. Nos relatos de 

Mejias (1972), a autora usava dinheiro e reforço social para cada 

procedimento realizado pelas professoras. No treinamento a que estava 

sendo submetida a professora, sujeito desta pesquisa, foi empregado 

reforço social diferente dos reforços dos treinamentos anteriores.” (p. 35) 

 

O problema de aquisição e manutenção do comportamento da professora não 

parece, a nosso ver, estar relacionado apenas à sensibilidade às mudanças do 

comportamento do aluno, mas também ao cargo da particular história desse sujeito, 

uma vez que em fase anterior, recebiam incentivos adicionais como pagamento 

extra e certificados, reforçadores um tanto arbitrários que podem ter interferido na 

sensibilidade às contingências com decréscimo ‘motivacional’.  

 

Resumindo, a autora mostra que ensinar a correta e efetiva utilização de 

reforçadores não é garantia de sua efetiva utilização.  
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LEITE, Sergio Antonio da Silva (1976). Um programa de treinamento de professor. 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade 

de São Paulo, orientada pela Profa Dra. Carolina M. Bori. 

 

Resumo do autor: O presente estudo teve por objetivo testar um programa de 

treinamento de professor, com as seguintes características: a) objetivos terminais 

relacionados principalmente com a instalação de habilidades que envolviam a 

manipulação de eventos antecedentes e conseqüentes; b) atividades desenvolvidas 

pelo professor em situação de sala de aula; c) seqüência de tarefas graduadas 

quanto a número de alunos e comportamentos manipulados, através de diferentes 

procedimentos. O programa de atividades elaborado foi testado tendo como sujeito 

uma professora de uma classe de primeiro ano do I Grau, de um grupo escolar de 

uma rede oficial de ensino. Além dos dados colhidos pelo experimentador, que 

estava presente durante as sessões experimentais, observadores treinados 

registraram o comportamento da professora antes e durante a aplicação do 

programa, em momentos que não coincidiam com as sessões experimentais. A 

avaliação do programa foi feita baseada nos resultados relativos ao desempenho da 

professora, antes e durante a aplicação do programa, nos diferentes passos 

desenvolvidos, e nos resultados relativos ao desempenho dos alunos cujos 

comportamentos foram manipulados. Mudanças significativas foram observadas nos 

comportamentos da professora e alguns sinais de generalização foram detectados 

pelos dados dos observadores. Os resultados também são discutidos em termos do 

desempenho apresentado pela professora e pelos alunos, sendo os mesmos 

relacionados com os objetivos gerais do programa.  

 

Justificativa do treinamento do professor 
 

Não há menção ao pesquisador possuir vínculo institucional com a escola onde o 

trabalho foi realizado.  

 

Segundo o autor, um dos principais problemas apontados pela literatura nos 

treinamentos de professores28 é o professor não manter o comportamento instalado 

                                                 
28 Literatura semelhante à utilizada por Bittencourt (1973).  
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e/ou não ampliar suas habilidades após finalização da pesquisa e a criança, 

conseqüentemente, retornar à linha de base. Outro ponto encontrado é que o 

professor, freqüentemente, não generaliza os comportamentos treinados em outras 

situações que não as do treino e nem entre diferentes crianças.  

 

Outro aspecto encontrado, pelo autor, na revisão de literatura é o questionamento à 

ênfase dada a definições verbais de conceitos em contraposição ao treinamento de 

instalação de habilidade, esta com ênfase a aspectos técnicos de aplicação em 

detrimento de aspectos conceituais. Muitos trabalhos utilizaram a aquisição de 

conceitos verbais como pré-requisito para aquisição de habilidades, mas em outros, 

questiona-se esse procedimento. “Em outras palavras, quanto e em que medida a 

descrição verbal de princípios e conceitos comportamentais é importante quando o 

objetivo é habilitar o professor a utilizar determinados procedimentos e técnicas em 

sala de aula.”(p. 9). Segundo o autor, o professor não traduz a teoria em práticas de 

sala de aula, sugerindo ser mais adequado ter por objetivo a instalação de 

habilidades como utilização de técnicas e procedimentos de medida e avaliação e 

mudanças nos comportamentos dos alunos realizados em atividades reais de sala 

de aula onde os comportamentos a serem adquiridos devam ser emitidos, do que a 

preocupação com aspectos conceituais descritivos.   

 

Da mesma maneira, a generalização das habilidades adquiridas não deve ser 

esperada e sim programada no treinamento. O autor critica a generalização 

esperado pelo Modelo de Ensino Responsivo de Hall29 afirmando que levar o 

professor a realizar um projeto em sala de aula é insuficiente para garantir que o 

mesmo passe a utilizar outros procedimentos que não o treinado ou para garantir 

que o professor aplique o procedimento aprendido em outras situações e com outros 

sujeitos.  

 

Ao contrário de outros autores, entre eles Mejias, o autor defende um treinamento 

que se centre basicamente em instalação de habilidades desenvolvidas em sala de 

aula, com utilização de técnicas e procedimentos sem se centrar em definições 

verbais de conceitos básicos ou princípios comportamentais. Acredita ser a ênfase 

                                                 
29 Utilizado por Mejias.  
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na aquisição de conceitos verbais um empecilho para o sucesso de programas de 

treinamento  de professores.  

 

O objetivo do estudo foi testar um programa que abrangesse alguns dos 
aspectos problemáticos do treinamento de professores e tivesse as seguintes 

características:  

 

“1) objetivos terminais relativos principalmente à instalação de habilidades, 

ou seja, instalação de comportamentos expressos no repertório do 

professor; 2) atividades desenvolvidas pelo participante do treino em sala 

de aula; 3) modelagem do repertório – seqüência de tarefas graduadas 

quanto a número de alunos e de comportamentos manipulados, através de 

diferentes procedimentos. Esperava-se que a aplicação do programa 

fornecesse  dados de observação de alguns efeitos de generalização, 

obtidos através do registro do comportamento do professor participante 

em períodos que não coincidissem com as sessões experimentais do 

treino.” (p. 10 e 11) 

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do professor 
 

O programa proposto é experimental e contempla a modelagem do comportamento 

do professor pela disposição de contingências in loco (sala de aula), no momento em 

que o comportamento ocorre, com aumento de complexidade e quantidade de 

repertório exigido. O treinamento previa que o professor realizaria procedimentos em 

situações diversas com número variado e crescente de sujeitos, numa seqüência 

programada pelo programador de modo a garantir o máximo reforçamento ao 

professor.  

 

O trabalho desenvolveu-se em duas etapas. A primeira foi a elaboração dos 

objetivos e do programa de treinamento da professora e a segunda etapa foi a 

aplicação do programa propriamente dito.  

 

Na etapa 1 foram escolhidos os objetivos que atendessem às finalidades propostas 

para a pesquisa, e houve a determinação da seqüência a ser adotada na 
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programação. O objetivo final do treinamento da professora era que ela “...deveria 
ser capaz de dispor e manipular contingências em sala de aula” (p. 13). Para 

tanto, foram considerados como comportamentos a serem adquiridos os seguintes:  

 

“-registrar comportamentos do aluno;  
-construir gráfico poligonal com os dados registrados;  
-identificar contingências em termos de comportamento, eventos 
antecedentes e conseqüentes; 
-arranjar eventos conseqüentes (SR) de forma a proporcionar 
aumento ou diminuição na freqüência de comportamento do aluno;  
-arranjar eventos antecedentes (SD) de forma a aumentar a 
probabilidade de emissão de comportamento; e 
-observar e identificar as mudanças ocorridas no comportamento do 
aluno em função da manipulação de eventos antecedentes e 
conseqüentes. “(p. 13) 
 

Para consecução dos objetivos acima expostos elaborou-se o programa com 

aumento gradativo do número de alunos para os quais a professora deveria dispor e 

manipular contingências (iniciando com um aluno, passando para dois, três...), o 

número de comportamentos manipulados (inicialmente comportamentos mais 

simples e manipulação de eventos consequentes até comportamentos mais 

complexos e manipulação também de eventos conseqüentes) e o número de 

procedimentos utilizados simultaneamente (incialmente consequenciação de 

comportamentos de atenção até procedimentos mais complexos envolvendo 

controle de classe)30.  A  sequência está descrita na apresentação dos passos do 

programa em termos dos objetivos de cada passo e dos critérios de desempenho a 

serem atingidos pela professora. 

 

Após elaborado o programa e preparado o material a ser utilizado no treinamento, o 

passo seguinte foi a escolha do sujeito e a aplicação (Etapa 2 do trabalho). O sujeito 

foi uma professora substituta, na situação de sala de aula (classe de 36 alunos) de 

1a série. A professora era voluntária, sem participação anterior em cursos de 

                                                 
30 Poder-se-ia afirmar que existe a preocupação em conciliar a alteração gradual da dificuldade da 
tarefa para o professor com o procedimento experimental propriamente dito. 
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treinamento com objetivos semelhantes, e que se apresentou como professora de 

uma classe com muitos alunos com problemas de aprendizagem devido ao baixo 

nível sócio-econômico dos mesmos. Não foi informada de que os observadores 

também observariam o seu desempenho.  

 

As sessões experimentais se iniciavam aproximadamente 20 minutos após o início 

das aulas e duravam de 30 minutos até duas horas.  

 

O experimentador tinha reuniões sistemáticas com a professora antes do início da 

sessão/aula (reunião pré-sessão) de observação e ao final (pós-sessão). Tais 

reuniões e sessões ocorriam diariamente. A reunião pré-sessão era realizada 

informalmente no pátio da escola, quando a professora descrevia a seqüência 

temporal das atividades que realizaria no dia, com correção das descrições 

incompletas pelo pequisador para fixação das instruções. Após a sessão havia nova 

reunião, de 05 a 20 minutos na própria sala de aula ou corredor externo, para 

discussão do desempenho apresentado pela professora, análise de pontos falhos e 

das dificuldades relatadas pela professora (problemas ocorridos em geral), além de 

cálculo do índice de fidedignidade dos registros da observação executados por 

ambos e elaboração de gráficos de dados.  

 

A professora escolheu um aluno para ser sujeito da observação, que apresentava 

comportamentos inadequados em sala de aula e passou a seguir as instruções do 

pesquisador. A professora observava e registrava o comportamento do aluno e o 

evento conseqüente, a um sinal do experimentador. Durante as sessões, o 

experimentador permanecia sentado em uma das carteiras ao fundo da sala, e 

levantava uma pasta de cartolina sinalizando os momentos nos quais ela deveria 

olhar para o aluno e, ao mesmo tempo, registrava o desempenho da professora. 

Professora e experimentador classificavam o comportamento adequado ou 

inadequado na folha de registro. Algumas modificações nesse procedimento foram 

introduzidas em alguns estágios posteriores do treino.  

 

Inicialmente os sinais eram dados de três em três minutos, mas o intervalo foi 

estendido para 04 minutos (por ter se mostrado muito curto) e depois 05 minutos  

(na quarta sessão), com 10 ocasiões para observação e registro por sessão. Tanto a 
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forma de registro, como a classificação do comportamento observado e a 

codificação do registro resultaram de discussões feitas nas reuniões pós-sessão 

(entre outros itens discutidos), com participação da professora.  

 
No passo I, por exemplo, o objetivo era observar e registrar os comportamentos de 

um aluno previamente escolhido, bem como os eventos conseqüentes a esses 

comportamentos a um sinal do experimentador e o critério de desempenho era a 

fidedignidade entre os registros da professora e do experimentador igual ou superior 

a 80%, durante pelo menos duas sessões consecutivas. O passo I teve 04 sessões 

(quando atingiu-se o critério estabelecido). Na final da 4ª sessão foram entregues à 

professora as instruções do passo seguinte.   

 

Com base nas instruções,  a professora apresentou na reunião pré-sessão à 5ª 

sessão, um gráfico das percentagens dos comportamentos do aluno registrados nas 

sessões anteriores. O passo II constituiu-se, portanto, na confecção, pela 

professora, de gráficos das percentagens dos comportamentos registrados nas 

sessões anteriores (conforme objetivo do passo de construção e interpretação de 

gráficos de comportamento do aluno), sendo repetido por três sessões até, 

novamente, atingir o critério, definido como construção correta de gráfico e  registrar, 

corretamente por quatro sessões consecutivas.  

 

Duas categorias de comportamentos do aluno (apropriados e inapropriados) foram 

redefinidas e apresentadas à professora nas instruções do Passo III. O Passo III, 

realizado em seis sessões, foi efetuado com base nos registros dos Passos I e II e 

consistiu em consequenciar o comportamento considerado apropriado a um sinal do 

experimentador e ignorar o comportamento inadequado (conforme objetivos do 

passo de manipular comportamentos do aluno fazendo uso da atenção contingente 

a respostas apropriadas). Tanto professora como experimentador registravam o 

comportamento emitido no momento da observação e o evento conseqüente e o 

experimentador registrava também as interações professora-aluno entre os dois 

momentos de observação.  

 

“Durante as seis sessões deste passo, quando o experimentador 

levantava a pasta indicando o momento da observação, a professora e o 
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experimentador deveriam olhar imediatamente para o aluno. Se ele 

estivesse apresentando um comportamento categorizado como 

apropriado, a professora deveria consequenciar o comportamento. Se no 

momento do sinal, o aluno estivesse apresentando comportamento 

considerado inapropriado, a professora não deveria dar-lhe atenção. Da 

mesma forma, qualquer comportamento inapropriado entre os momentos 

de observação deveriam ser totalmente ignorados.” (p. 16) 

 

O critério de desempenho do passo III era o uso correto da atenção contingente a 

respostas apropriadas em 100% dos momentos de observação por, pelo menos, 

duas sessões consecutivas.  

 

O Passo IV pode ser considerado um procedimento de reversão31. Dado o sinal 

indicando o momento da observação, o experimentador e a professora observavam 

o aluno e registravam imediatamente o comportamento e o evento conseqüente; 

porém, a professora não consequenciava o comportamento do aluno, ainda que 

fosse apropriado. O objetivo do passo foi estabelecer a relação entre o emprego da 

atenção contingente e as mudanças observadas no comportamento do aluno. O 

critério de desempenho do treinamento foi a retirada da atenção contingente a 

comportamentos apropriados em 100% dos momentos de observação, por pelo 

menos, duas sessões consecutivas.  

 

No Passo V o objetivo foi reintroduzir a atenção contingente a respostas 

apropriadas. O critério de desempenho era semelhante ao do Passo III (uso correto 

da atenção contingente a respostas apropriadas em 100% dos momentos de 

observação por, pelo menos, duas sessões consecutivas).  Nas cinco sessões do 

Passo V a professora voltou a consequenciar respostas apropriadas e ignorar as 

inapropriadas. O intervalo foi aumentado de 05 para 08 minutos na última sessão 

deste passo.  

 

O objetivo do Passo VI era utilizar a atenção contingente a respostas apropriadas do 

aluno, porém, sem o sinal fornecido pelo experimentador. No Passo VI houve a 

                                                 
31 Mejias também utilizava reversão.  
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retirada da sinalização do experimentador  e a professora não mais realizava os 

registros dos comportamentos e eventos conseqüentes; porém, ela  foi instruída a 

continuar observando e consequenciando da mesma forma que nos passos 

anteriores. O experimentador continuou a observar e registrar o comportamento do 

aluno e os eventos conseqüentes em intervalos, bem como as interações 

professora-aluno durante as sessões. O critério de desempenho deste passo era 

liberar, por sessão, pelo menos três reforços sociais a respostas apropriadas, por 

duas sessões consecutivas.  

 

Os objetivos do Passo VII eram iniciar a observação e registro dos comportamentos 

de um segundo aluno e continuar reforçando, agora esporadicamente, os 

comportamentos apropriados do primeiro aluno. No Passo VII houve a introdução de 

um segundo aluno, novamente escolhido pela professora, cuja queixa era não 

realização de tarefas. O passo perdurou por quatro sessões, com o experimentador 

e a professora observando o aluno, registrando os comportamentos apropriados e 

inapropriados e o evento conseqüente, em intervalos de 05 minutos. O 

experimentador sinalizava o momento de observação e a professora deveria 

continuar a consequenciar o comportamento do primeiro aluno. O critério de 

desempenho do Passo VII foi liberar um ou dois reforços por sessão para o primeiro 

aluno e para o segundo aluno repetir os procedimentos, objetivo e critério do Passo I 

(critérios do Passo VII combinados com os critérios do Passo I para o segundo aluno 

recém introduzido).  

 

No Passo VIII, desenvolvido em sete sessões, houve permanência da 

consequenciação ao primeiro aluno (objetivo de reforçar esporadicamente respostas 

apropriadas do primeiro aluno). Para o segundo aluno a observação, registro e 

consequenciação foram mantidos e houve a introdução do planejamento e aplicação 

de um programa de alfabetização, específico para este aluno, a ser executado pela 

professora (objetivos de manipular o comportamento do segundo aluno através da 

utilização da atenção contingente a comportamentos de realizar tarefa e emprego de 

uma programação adequada de alfabetização para o aluno, seguindo instruções do 

experimentador).  
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Dentre os objetivos do programa de alfabetização, o aluno deveria desenvolver 

leitura, escrita de vogais, encontros vocálicos, sílabas simples e palavras formadas 

por essas sílabas. Todas as informações e instruções necessárias para o 

planejamento do programa de alfabetização pela professora foram fornecidas por 

escrito.  

 

Os critérios de desempenho do comportamento do professor no Passo VIII foram:  

 

“a) Liberar pelo menos um reforço social corretamente para o primeiro 

aluno; b) para o segundo aluno (combinado com os critérios do Passo I); 

c) seguir corretamente as instruções para a programação feita para o 

segundo aluno; aplicar o  programa, registrar os resultados, montar 

gráficos e realizar mudanças que se fizerem necessárias. O critério de 

duas sessões consecutivas foi mantido, embora previu-se a possibilidade 

de realizar várias sessões após se atingir o critério” (p. 50).  

 

A professora apresentava verbalmente as instruções do passo programado em que 

o aluno estava, consequenciando seus desempenhos corretos durante o programa 

de alfabetização. O sinal do experimentador à professora no momento da 

consequenciação era fornecido. O desempenho do aluno controlava o decorrer das 

sessões, ou seja, se tivesse dificuldade em um determinado passo havia 

replanejamento dos passos subsequentes. Havia, portanto, respeito ao ritmo do 

aluno, uma vez que só passava de um passo do programa de alfabetização para 

outro se acertasse totalmente a anterior.  

 

Já nas três últimas sessões do Passo VIII, o experimentador observou e registrou o 

comportamento de um terceiro aluno com problemas semelhantes ao segundo (não 

realização de tarefas). A professora foi informada sobre as percentagens das 

categorias dos comportamentos apropriados e inapropriados do terceiro aluno e 

suas definições, realizados pelo experimentador. Nesse caso não há menção sobre 

a escolha do aluno, se foi feita pelo experimentador ou pela professora.  

 

O objetivo do Passo IX foi submeter um terceiro aluno às mesmas contingências do 

segundo aluno, ou seja, programa especial de alfabetização e atenção contingente a 
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comportamentos de realizar tarefas. O Passo IX durou 08 sessões, durante as quais 

foi utilizado o mesmo procedimento do passo anterior para o 2º e 3º alunos, 

simultaneamente (aplicação do programa de alfabetização). A técnica de observação 

e registro foi semelhante à do Passo I (registro de comportamentos do 2º e 3º alunos 

ao sinal do experimentador),  mas não eram registrados os eventos conseqüentes 

tanto pelo experimentador como pela professora. No passo IX o experimentador não 

mais registrava as interações da professora com o primeiro aluno. O critério de 

desempenho para o Passo IX foi semelhante aos itens b) e c) do passo VIII (a. 

Liberar pelo menor um reforço social corretamente para o primeiro aluno; b. repetir 

critérios do Passo 1 para o segundo aluno), em relação aos segundo e terceiro 

alunos.  

 

No Passo X, que durou cinco sessões,  houve a introdução de um 4ª aluno para o 

qual a professora passou a aplicar o mesmo programa de alfabetização o 

experimentador não mais sinalizava momentos de observação. Somente o 

experimentador realizava as observações e registro em intervalos de 05 minutos e 

registrava as interações da professora com os alunos. Os objetivos do Passo X 

foram: “a) Continuar a aplicação do programa de alfabetização para o segundo e 

terceiro alunos; b) Liberar reforços sociais para os dois alunos contingentes a 

comportamentos de realizar tarefa, porém sem o sinal fornecido pelo 

experimentador.” (p. 51) e os critérios de desempenho foram liberar pelo menos três 

reforços sociais para cada um dos dois alunos por sessão e repetir os critérios do 

Passo IX.  

 

Antes do início do Passo XI (três sessões antes do término do Passo X), o 

experimentador solicitou à professora que escolhesse um comportamento que ela 

gostaria de melhorar em toda a classe e esta escolheu o de ‘copiar corretamente da 

lousa’. As sessões do Passo XI foram sessões de cópia com instruções da 

professora para toda a classe, com duração de 20 a 30 minutos. “Nessas sessões, a 

professora falava aos alunos sobre os cuidados que se deve tomar numa cópia 

(transcrição correta, palavras completas, separação correta das palavras no fim da 

linha, etc...). A cópia não deveria ultrapassar 10 linhas.” (p. 19).  A professora 

deveria corrigir todas as transcrições à medida que cada aluno terminasse e registrar 

numa folha de registro se o aluno havia acertado ou errado. Os acertos eram 
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elogiados e os erros apontados. Após a sessão, a professora calculava a 

porcentagem de alunos que havia acertado ou errado.  Os objetivos deste passo 

definidos pelo autor neste passo foram: “a) Observar e registrar um comportamento 

(‘copiar corretamente da lousa um trecho da lição’) em todos os alunos da classe e 

registrar os dados num gráfico; b) Continuar a aplicação do programa para os dois 

alunos, reforçando-os aleatoriamente.”(p. 51)  e o critério de desempenho foi “seguir 

as instruções corretamente durante o período da sessão, por dois dias consecutivos, 

e obter uma linha de base de pelo menos cinco pontos.” (p. 51).  

 

Simultaneamente às sessões do Passo XI, a professora continuou o programa de 

alfabetização com os sujeitos do Passo X, agora em horário alternativo ao da aula, 

com o experimentador presente. Na segunda sessão desse passo, a professora 

decidiu não mais aplicar o programa ao 3º aluno, por exigir muito tempo e estar perto 

do final do ano, com muitas atividades extras a serem realizadas.  

 

No Passo XII, prosseguiu-se com o programa de alfabetização com alunos 

anteriormente selecionados e com o ensino de comportamento de cópia; não foi 

realizada observação pelo experimentador. A professora foi instruída a continuar as 

sessões de cópia (de seis a dez linhas), fornecer instruções, corrigir e registrar bem 

como elogiar acertos e apontar os erros. O objetivo definido pelo pesquisador foi: 

“manipular o comportamento de copiar corretamente dos alunos da classe, através 

de reforçamento social contingente, reforçamento tangível e planejar e aplicar um 

procedimento que envolve dificuldade crescente em relação ao comportamento de 

copiar” (p. 51). O critério de desempenho estipulado pelo pesquisador neste passo 

foi: “a) Aplicar corretamente o procedimento do programa de acordo com as 

instruções; b)  Realizar modificações necessárias na seqüência de programação; c) 

Liberar corretamente reforços sociais e tangíveis em todos os momentos do 

procedimento.” (p. 51)  

 

A professora combinou com os alunos também uma brincadeira chamada “quadro 

dos bons copiadores”, onde apareceriam os nomes dos que acertassem as cópias. A 

professora foi instruída a propor modificações,  se achasse necessário e a decidir o 

grau de dificuldade das cópias. Em três sessões deste passo  (5ª, 7ª e 10ª sessões), 
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o experimentador não esteve presente, porém, sem prejuízo das reuniões pós-

sessão.  

 

Durante o treinamento do conjunto dos Passos, além do experimentador (presente 

na maior parte das sessões) havia também observadores (estudantes universitários), 

alguns observando o comportamento da professora e outros o dos alunos. Foram ao 

todo 06 observadores, três observavam a professora e três os alunos (os dois 

grupos foram treinados).  

 

O registro do desempenho da professora foi feito por amostragem ao longo do 

desenvolvimento do programa. “Dez sessões diárias de observação foram realizadas 

imediatamente antes do início do programa, e 12 durante a aplicação do mesmo, 

distribuídas num período de quatro meses. Na última semana de cada mês foram 

realizadas três sessões em dias e horários especificadados.” (p. 21). Em cada 

sessão estavam presentes dois dos seis observadores (um observando a professora 

e o outro, os alunos) 

 

Seis alunos a serem observados eram sorteados antes do início da sessão  e a 

observação era realizada em períodos de 10 segundos em seqüência passando 

pelos seis alunos selecionados. Ao final reiniciava-se a seqüência. O sorteio era sem 

reposição até a observação de todos os alunos da classe. Os observadores da 

professora registravam a cada 10 segundos o comportamento da mesma. Os 

observadores utilizaram um cronógrafo que sinalizava o tempo transcorrido. Os 

horários das sessões de observação foram escolhidos por sorteio evitando-se sua 

repetição. A sessão durava 20 minutos. A técnica foi a de registro de relato corrido, 

em amostras de tempo de 10 segundos, o observador registrava onde  e como o 

sujeito se encontrava, o que fazia e com quem. “O observador ao som do gravador 

que sinalizava o início de um período de 10 segundos, olhava para o sujeito durante 

um ou dois segundos e no restante do intervalo descrevia, no espaço 

correspondente da folha de registro, o que observara; repetia-se a sequência a cada 

som do gravador, sucessivamente.” (p. 21) 

 

O ‘onde’ o sujeito se encontrava no momento da observação dizia respeito ao local 

onde se encontrava dentro da sala.  O ‘como se encontrava’ referia-se à postura 
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básica do sujeito, definida principalmente pela direção da cabeça e postura das 

mãos. O ‘o que’ referia-se à ação do sujeito: falar, andar, escrever, apontar lápis, 

folhear livro, apagar lousa, etc., indicada pelo verbo na terceira pessoa do singular 

do presente do indicativo. O conteúdo das verbalizações dos alunos não era 

registrado; o conteúdo das verbalizações acadêmicas (relacionadas com o assunto 

discutido na aula) da professora era registrado marcando-se somente a sigla ‘acad’ 

ao lado do verbo. Os conteúdos das verbalizações não-acadêmicas apenas se 

registravam quando emitidas através de expressões curtas ou isoladas. Por fim, o 

‘com quem’, dizia respeito ao sujeito a quem a ação era dirigida. Os eventos eram 

registrados em um código na folha de registro correspondente ao momento 

específico da observação. 

 

O desempenho da professora em geral foi bom, com resultados relativamente 

homogêneos, o que é atestado pela mudança do comportamento dos sujeitos 

trabalhados, exceto para um dos sujeitos (Sujeito 3). No caso deste sujeito em 

particular a professora deixou a desejar. Embora o aluno apresentasse progressos à 

consequenciação (menos enfática do que a oferecida a outros alunos, com tom de 

voz baixo, pouca aproximação e nenhum contato físico da professora) e ao 

programa extra de alfabetização, a professora acabou por desistir do aluno 

(verbalizando que ‘não gostava de trabalhar com aquele aluno’), não obedecendo 

nem aos critérios estipulados como objetivo e nem à prerrogativa de retirada gradual 

de estímulos para garantir a manutenção do comportamento adquirido.  Tal sujeito 

tinha um ritmo de trabalho lento e comportamentos inadequados acentuados e o 

experimentador desconhecia o fato de ser conhecido na escola como aluno 

‘problema’ que deveria estar em escola especial. Os resultados do desempenho da 

professora em relação a este sujeito são transcritos do autor a seguir:  

 

“Assim, as freqüências observadas dos comportamentos de S3 (Figura 5) 

são mais instáveis, sendo que com a retirada do sinal do experimentador, 

a professora voltou a ignorá-lo e os níveis do comportamento decresceram 

abaixo dos níveis da linha de base. Por insistência do experimentador, a 

professora retomou o procedimento na 45ª sessão, mas em seguida 

negou-se a continuar trabalhando com S3. “ (p. 44) 
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Instruções verbais foram utilizadas para os alunos, especialmente na aplicação do 

programa extra de alfabetização. O próprio desempenho da professora durante a 

aplicação do programa extra de alfabetização (Passo VIII em diante) foi registrado 

em termos de instruções adequadas e inadequadas. 

 

Os passos do programa que exigiram número maior de sessões para serem 

adquiridos (tendo em vista os critérios de desempenho previamente estabelecidos), 

foram os de número I, III, VIII e IX quais sejam: I. Observar e registrar os 

comportamentos de um aluno previamente escolhido, bem como os eventos 

conseqüentes a esses comportamentos; III. Manipular comportamentos do aluno 

fazendo uso da atenção contingente a respostas apropriadas; VIII. a) Manipular o 

comportamento do segundo aluno através da utilização da atenção contingente a 

comportamentos de realizar tarefa e emprego de uma programação adequada de 

alfabetização para o aluno, seguindo instruções do experimentador, b) Reforçar 

esporadicamente respostas apropriadas do primeiro aluno; IX. Submeter um terceiro 

aluno às mesmas contingências do segundo aluno, ou seja, programa especial de 

alfabetização e atenção contingente a comportamento de realizar tarefas. Os passos 

em questão correspondiam a situações em que a professora deveria utilizar 

procedimentos de consequenciação de respostas apropriadas e programa extra de 

alfabetização, havendo, ao longo do tempo, adequação aos critérios estabelecidos 

sobre a consequenciaçao correta de comportamentos e índices de fidedignidade 

exigidos.  

 

O treinamento proposto teve a preocupação em ensinar a professora a considerar 

para quem ensinar (identificação de repertório, de pré-requisitos, diferenças 

individuais etc.); além disso, ensinou-a a ensinar, particularmente pela modelagem 

de comportamentos. Tais aspectos são ilustrados exemplarmente no planejamento  

do programa extra de alfabetização e no programa de cópia para a sala toda, com 

planejamento efetuado pela professora. No caso no programa de cópia o efeito do 

programa, para os alunos mais ‘fracos’ foi de modelagem dessa habilidade básica e, 

para os demais alunos, foi de treino de atenção32.  

                                                 
32 Para os primeiros alunos a professora passava, desde o início do programa, tarefas extras 
relacionadas aos erros cometidos (essa informação não é fornecida na apresentação do trabalho e 
sim na discussão do mesmo, por essa razão não aparece antes).  
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O autor sugere que outros programas de treinamento de professores poderiam ser 

testados, com diferentes seqüência ou conteúdos, dentro dos preceitos gerais 

abaixo mencionados.  

  

“... instalar habilidades no repertório do professor; atividades básicas 

restritas às situações de desempenho do professor; aumento gradual no 

número de sujeitos e comportamentos manipulados; aumento gradual no 

custo de resposta exigido do professor, iniciando-se com procedimentos 

simples; possibilitar o máximo de reforçamento para o professor durante a 

implantação do programa; capacitar o professor a manipular eventos 

antecedentes (programas), eventos conseqüentes (reforçadores) e a 

observar os efeitos dessas manipulações nos comportamentos dos 

alunos.” (p. 46) 

 

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento  
 

Não há ensino de aspectos filosóficos da abordagem.  

 

Conceitos básicos de análise do comportamento (natureza dos conceitos e 
princípios e referências embasados/apoiados em dados – enunciados que 
descrevem relações demonstradas entre variáveis comportamentais e 
ambientais).  
 

Conforme já mencionado, não enfatiza o ensino de conceitos básicos, considerados 

como descrições verbais de princípios e conceitos. Enfatiza a aquisição de 

habilidades, sem necessariamente adquirir os conceitos que descrevem as 

habilidades adquiridas. Os resultados obtidos pelo autor demonstram a possibilidade 

de se instalar habilidades sem prévia conceituação verbal correspondente. O autor 

questiona se a capacidade de descrever verbalmente os princípios e conceitos da 

abordagem pode ser, de alguma forma, útil nos programas de treinamento. Como 

afirma, “Os próprios autores que têm utilizado esse procedimento (Hall, 1971; Don 
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Thomas, 1971) parecem indicar que não há garantia de possíveis generalizações 

entre os dois tipos de comportamento.” (p. 45) 

 

Segundo o autor, a ênfase na aquisição de conceitos verbais pode ser um empecilho 

para o sucesso de programas de treinamento de professores. Muito embora não 

descarte a possibilidade do ensino de conceitos básicos ou outros, considera que tal 

ensino poderia ser efetuado após a instalação de habilidades propriamente ditas, 

como informações complementares ao professor e num esclarecimento sobre as 

atividades por ele realizadas. “Pode ser que respostas verbais assim instaladas 

venham a ter algum controle sobre a emissão de comportamentos expressos.“(p. 

46).  

 

Neste trabalho, o pesquisador propicia a formação do professor no sentido de torná-

lo capaz de dispor e manipular contingências em sala de aula. E também de 

alcançar os objetivos intermediários: identificar contingências em termos de 

comportamento, eventos antecedentes e conseqüentes, arranjar eventos 

conseqüentes e antecedentes. Segundo o autor, os resultados que obteve 

demonstraram a possibilidade de instalar tais habilidades sem uma conceituação 

verbal prévia correspondente. Sugere a possibilidade de uma conceituação 

posterior, embora não houvesse ainda (e talvez ainda não haja)  evidências 

experimentais de seu efeito. 

 
Método de pesquisa da análise do comportamento 
 
Um dos objetivos intermediários do programa, de modo a atingir o objetivo final (ser 

capaz de dispor e manipular contingências em sala de aula), foi o de registrar o 

comportamento dos alunos e construir um gráfico poligonal com os dados 

registrados. O professor também deveria ser capaz de observar e identificar as 

mudanças ocorridas no comportamento do aluno, em função da manipulação de 

eventos antecedentes e conseqüentes. Tais aspectos são, dentre outros, 

característicos da pesquisa em análise do comportamento.  

 

O autor deixa claro que não tem por objetivo a formação de um pesquisador. O 

argumento para não utilização de reversão em todos os casos, por exemplo, 
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contempla a afirmação de que o treinamento não visa a formação de pesquisador e 

sim o desenvolvimento da habilidade em empregar procedimentos já demonstrados 

como eficazes.  

 

“A utilização do delineamento de reversão só pra S1 foi decidida 

baseando-se no argumento de que um programa de treinamento de 

professores como este não objetiva formar um pesquisador, mas sim 

habilitar o professor a empregar certos procedimentos de eficiência já 

demonstrada experimentalmente. Caberá ao psicólogo a tarefa de 

demonstrar cientificamente as relações funcionais”. (p. 44)  

 

Ensino  
 

Nesta proposta de formação de professor, a ênfase é na habilidade de modificar 

comportamento. O autor treina o ‘como ensinar’ pelo planejamento conjunto com o 

professor e pela execução de procedimentos de modificação de comportamento.  A 

aprendizagem do professor se dá ao executar, ao se comportar, ao desenvolver as 

habilidades propriamente ditas de modificação do comportamento e não apenas ao 

falar sobre ou repetir conceitos verbais a respeito. O objetivo final do programa de 

ensino, conforme já mencionado, era tornar o professor apto a manipular 

contingências.  

 

O autor não considera o professor apenas como uma variável envolvida em 

modificação de comportamento de alunos em sala de aula, chegando a criticar 

estudos feitos com esse enfoque: “...elaborados e desenvolvidos por psicólogos 

interessados em modificação do comportamento, nos quais o professor é 

considerado apenas como uma variável a ser envolvida e utilizada para essa 

finalidade.” (p. 1).  

 

No entanto, o professor ainda atua como agente de modificação de comportamento 

do aluno, em situação escolar, de acordo com plano previamente elaborado pelo 

pesquisador (ainda que com participação do professor, no presente estudo); em 

outras palavras, o professor aparece como executor de plano previamente elaborado 

de pesquisa, como intermediário entre pesquisador e aluno, instruído para executar 
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tarefas específicas. O planejamento era realizado pelo experimentador (com 

participação do professor) e a execução de procedimentos de ensino pelo professor. 

Ao discutir a participação do professor, o autor cita vários estudos, entre eles 

Bittencourt, (1973) e Mejias (1972) 33.  

                              

Ainda em relação a ‘como ensinar’34, apresenta destaque para a correta e efetiva 

utilização dos reforçadores (as principais conseqüências utilizadas com os alunos 

foram: quadro dos bons copiadores, atenção, elogio de acertos e apontamento dos 

erros). 

 

Os comportamentos da professora, registrados e trabalhados pelo experimentador, 

foram agrupados em classes, a seguir:  

 

“1) Consequenciação de comportamento, compreendendo:  

a) liberação adequada de atenção e elogio: apresentação ou retirada de 

atenção e elogio, pela professora, contingentes a comportamentos 

apropriados ou inapropriados, respectivamente; 

b) liberação inadequada de atenção e elogio: atenção e elogio não 

contingentes a comportamentos apropriados ou retirada de atenção 

contingente a respostas apropriadas;  

c) liberação adequada de 'feed-back' a uma tarefa: seqüência de 

comportamentos envolvendo: aproximar-se do aluno, referir-se à tarefa 

que estava sendo por ele realizada, destacando os acertos e apontando 

os erros;  

1) Apresentação de um sinal para um comportamento: qualquer 

solicitação que a professora dava ao aluno cujo comportamento estava 

sendo manipulado, especificando quando ele deveria responder à tarefa 

                                                 
33 Nos trabalhos analisados até o presente momento (como Mejias, Bittencourt, Leite, Bega) existem 
vários níveis de autonomia do professor na tomada de decisões sobre o planejamento, mas pode-se 
dizer que em nenhum deles o professor é totalmente autônomo. Os trabalhos diferenciam-se também 
quanto aos objetivos. O trabalho de Leite, por exemplo, tem como objetivo formar um professor 
habilitado a programar contingências, assim como o de Bega. Mejias considera possível que o 
professor e pais possam aplicar modificação de comportamento em alguns casos, porém, a 
supervisão por profissional habilitado não é descartada. Para Bittencourt, embora a manutenção do 
comportamento do professor pós-treinamento seja o foco principal, considera possível habilitar o 
professor a realizar pequenos projetos de modificação de comportamento para alunos com 
problemas.                            
34 Assim como em trabalhos anteriores (Mejias, 1972 e Bittencourt, 1973). 
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acadêmica. Exemplo: fazer uma pergunta, mandar ler, pedir para fazer um 

exercício ou solicitar o aluno para ir à lousa.  

2) Apresentação de um evento corretivo: emissão de comportamentos 

pela professora, que poderiam ser caracterizados como corretivos para o 

aluno. Exemplo: Chamar atenção, admoestar o aluno, fazer cara feia, 

olhar de maneira ameaçadora, segurar o aluno fortemente ou dirigir-se ao 

aluno num tom de vos ríspido.  

3) Outros comportamentos: qualquer outro comportamento que não se 

enquadrasse nas classes acima descritas.  

4) Interação adequada ou inadequada durante a aplicação do programa 

especial de alfabetização (a partir do Passo VIII), envolvendo a seguinte 

seqüência de comportamento: aproximar-se quando o aluno erguia o 

braço, corrigir a tarefa do aluno inicialmente elogiando acertos e depois 

apontando os erros, dar a tarefa do passo seguinte caso o aluno tivesse 

acertado 100 por cento ou pedir para repetir a tarefa quando o critério não 

havia sido atingido. A interação era considerada inadequada quando um 

desses elos deixava de ser emitido ou era emitido incorretamente.” (p. 24 

e 25) 

 

A preocupação com a utilização de reforço inserido na contingência tríplice e 

contingente ao comportamento do professor é bastante explícita no presente 

trabalho, sendo os antecedentes e conseqüentes discutidos nas reuniões pré e pós-

sessão, com instruções repassadas imediatamente antes da sessão, com 

acompanhamento do experimentador em sala de aula e modelagem in loco na maior 

parte das sessões experimentais (mais o feed-back nas reuniões pós-sessão). 

 

O reforço do experimentador sobre o comportamento da professora compreendia 

elogio verbal e sinais em sala de aula contingentes aos comportamentos esperados. 

Também eram salientados os pontos positivos relacionados nas reuniões pós-

sessão. Como o próprio autor salienta, a presença do experimentador em sala  foi 

uma fonte importante de controle do comportamento da professora, por atuar 

liberando reforçamento contingente no momento em que ocorria.  
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O autor relata que haveriam alguns efeitos de generalização (termo utilizado pelo 

autor) do comportamento da professora para além das sessões experimentais e para 

além da presença do experimentador em sala. “...a professora continuou liberando 

elogio e atenção, ‘feed-back’ e sinal para o comportamento, o que demonstra que os 

efeitos do programa não se restringiram apenas às sessões experimentais, quando o 

experimentador estava presente.” (p. 45. Ou seja, apesar da presença do 

experimentador ser uma importante fonte de controle, os efeitos do programa não se 

restringiram à presença do mesmo nas sessões experimentais35.  

 

Comportamentos não previstos nas instruções escritas para a professora 

começaram a ser emitidos no Passo III, comportamentos mais ligados a conteúdos 

das atividades realizadas pelo aluno. A professora passou a emitir ‘feedback’ e 

apresentação de sinal em relação ao conteúdo juntamente com a consequenciação, 

não se limitando ao comportamento do aluno estar em atividade. Em outras “Assim, 

a topografia da resposta de consequenciar verbalmente foi influenciada pelo tipo de 

atividade realizada pelos sujeitos, que no caso era acadêmica.” (p. 42) 

 

Há, no presente trabalho, respeito ao ritmo de aprendizagem do professor. Uma fase 

ou passo do trabalho só era suplantada, por exemplo, quando se atingia o critério 

comportamental previamente estabelecido em relação ao objetivo, e o número de 

sessões variava de acordo com o grau de dificuldades para atingir o objetivo previsto 

naquela etapa. Além disso, o autor treinou o professor a respeitar o ritmo da criança, 

ao programar mudanças na atuação do professor apenas quando o aluno atingia o 

critério estabelecido.  

 

Conforme destacado pelo autor, o desempenho da professora em relação aos 

alunos foi bom na maior parte dos casos (o que é atestado pela mudança do 

comportamento dos sujeitos trabalhados) com uma exceção, a do sujeito 3, com o 

qual a professora desistiu de trabalhar, em parte, porque o ritmo do aluno era muito 

lento (embora resultados estivessem sendo obtidos mesmo com ele).  

 

                                                 
35 Embora seja possível supor que a presença dos observadores também fosse uma fonte de controle 
do comportamento da professora.  
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Os dados de desempenho da professora apresentados relacionam-se aos objetivos 

de habilitar a professora a observar comportamentos, registrar graficamente os 

mesmos e arranjar eventos conseqüentes analisando funcionalmente as mudanças. 

Porém, o ensino também comporta a disposição de eventos antecedentes para 

aumento da probabilidade de emissão de comportamentos. Essa questão foi tratada 

no Passo XII da programação. O pesquisador dispôs eventos antecentes, modelou e 

dispôs eventos conseqüentes no ensino do professor, ensinando o professor a fazer 

o mesmo com seus alunos.  

 

Pode-se dizer que no trabalho do autor fica bastante claro o ensino de planejamento. 

No caso do programa de cópia, a professora selecionou o objetivo terminal (que os 

alunos fossem capazes de transcrever para o caderno corretamente, trechos 

escritos na lousa, com 10 linhas, sendo duas linhas quebradas) e treinou a própria 

professora a planejar a seqüência dos tipos de cópias fornecidas à classe (com base 

em instruções recebidas no Passo VIII sobre planejamento de programas), além de 

habilitá-la a dispor eventos antecedentes e conseqüentes.  

 

Também fica evidente o cuidado do autor em propor procedimentos com dificuldade 

crescente, em relação ao número de alunos atendidos, aos comportamentos a 

serem manipulados e tarefas a serem realizadas, juntamente com a apresentação 

da metodologia de pesquisa. Para atingir os objetivos intermediários e terminais do 

programa de treinamento a proposta foi elaborada e desenvolvida com aumento 

gradativo das dificuldades das tarefas.  

 

Houve manutenção de registros sobre as respostas dos alunos pelo professor (e do 

pesquisador sobre o comportamento do professor e alunos) e elas foram utilizadas 

para o ensino de análise de contingências (antecedentes e conseqüentes), bem 

como para o planejamento dos passos posteriores a serem realizados com o aluno. 

Ou seja, o professor foi ensinado observar e manter registros sobre as respostas dos 

alunos como base para identificação de repertórios, modificações de materiais e 

procedimentos de ensino.  
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A avaliação constante do processo de treinamento foi uma tônica do trabalho, 

ocorrendo em freqüência diária36, acompanhada dos reforços do pesquisador sobre 

o comportamento do professor, além da modelagem em sala de aula.  

 

Não há menção à utilização de tecnologia de ensino.  

                                                 
36 No caso de Mejias e Bittencourt a freqüência dos encontros era semanal, e a última sugeriu em seu 
trabalho que os encontros e reforços deveriam ser mais freqüentes, nos levando a supor que a 
sugestão tenha sido acatada por Leite no presente trabalho.  
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PARDO, Maria Benedita Lima (1978). Programa de contingências para treinamento 

de monitores: descrição e análise. Dissertação apresentada ao Instituto de 

Psicologia da USP, orientada pela Profa Dra Carolina Bori.  

 

Resumo da autora: É descrito um programa de contingências para treinamento de 

monitores que seriam destinados a um Curso Programado e Individualizado (CPI) de 

Física, em nível universitário. O programa constou de um treino introdutório e do 

treino específico das funções de monitoria. Para o treino específico foi planejado um 

ciclo básico de treinamento, subdividido em três etapas. Na seqüência das etapas o 

monitor em treinamento, por situações simuladas, assumia os papéis de ‘aluno’ e de 

‘monitor’ do CPI de Física. O monitor em ação era observado e seus 

comportamentos eram avaliados pelo instrutor e por outros observadores, também 

monitores em treinamento. Uma avaliação dos dados obtidos e das condições de 

ensino encontradas por ocasião da primeira aplicação do programa levou a uma 

reformulação dos controles do comportamento dos observadores e 

conseqüentemente do monitor em ação. Os dados obtidos por ocasião da segunda 

aplicação mostram efeitos desses controles sobre o comportamento dos monitores. 

Ressalta-se a interdependência entre o programa de treinamento e o programa-

base, isto é, o programa do curso ao qual os monitores se destinavam. A seqüência 

lógica e cronológica das etapas desenvolvidas neste trabalho demonstra a 

importância do desenvolvimento de procedimentos empíricos para a construção 

progressiva de programas de contingências que se adaptem às reais condições de 

ensino.  

 

Justificativa para a formação do monitor 
 

Não há menção a vínculo institucional da pesquisadora com a instituição de 

ensino37.  

 

                                                 
37 Em comunicação pessoal a pesquisadora relatou que o trabalho foi realizado no Instituto de Física 
da USP em parceria com uma colega, que também realizava pós-graduação no Instituto de Psicologia 
da mesma Universidade.  
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O objetivo do programa foi fornecer subsídios para a atuação de monitores 
num CPI38 de Física, a ser utilizado com universitários. A partir da identificação 

das funções básicas dos monitores procedeu-se  à programação do curso de 

treinamento (termo utilizado pela autora), que foi aplicado em duas etapas (1ª 

aplicação ou primeiro ano de aplicação e 2ª aplicação ou segundo ano de 

aplicação), na segunda com modificações decorrentes da avaliação da primeira 

aplicação. Segundo a autora, o trabalho destina-se a descrever o processo de 

construção, aplicação e reestruturação do programa de treinamento de monitores, 

que ocorreu na seguinte seqüência: “planejamento do primeiro programa; aplicação 

do primeiro programa; reformulações introduzidas no segundo programa, aplicação 

do segundo programa e considerações finais.” (p. 7) 
 
Características do estudo e métodos empregados no treinamento do 
professor.  
 
O objetivo do CPI de Física definido pelos programadores era “identificação e 

análise do fenômeno físico, a partir da experimentação ou de situações hipotéticas 

propostas, qualitativa ou quantitativamente.” (p. 02). A partir desse objetivos, os 

programadores do treinamento delimitaram três funções para o monitor. A primeira 

função do monitor seria o assessoramento na atividade, com o monitor atuando 

como fonte de estimulação do aluno39, favorecendo a realização das tarefas do CPI 

de Física. A segunda função do monitor seria a avaliar o desempenho do aluno, 

verificando a presença de determinados comportamentos no repertório do aluno e 

garantindo o cumprimento do critério de desempenho. Em terceiro lugar o monitor 

deveria observar o aluno nas interações com o CPI de Física e fornecer ao 
programador informações sobre a aplicação do programa, para que o mesmo 

pudesse  efetuar a modificações necessárias.  

 

Os programadores planejaram situações de treinamento em que os comportamentos 

dos monitores e suas funções fossem colocados sob controle das dimensões dos 

estímulos: conteúdo e procedimentos de ensino do CPI de Física.  
                                                 
38 CPI ao longo do texto sempre irá se referir à Curso Programado Individualizado. 
39 Ao nos referirmos à aluno no presente trabalho, estaremos sempre nos referindo a aluno-alvo do 
CPI de Física e não ao monitor. O monitor, embora também aluno do curso de Física, será referido 
como monitor ao longo do trabalho.  
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O treinamento do monitor também foi efetuado num esquema programado e 

individualizado, com introdução progressiva de funções em treino, acompanhando o 

comportamento do monitor de modo a garantir maior controle na emergência e 

reforçamento diferencial do comportamento dos monitores. A autora optou pela 

simulação de situações (role playing) no treino dos monitores com revezamento de 

papéis do monitor ora na função de ‘aluno’ e ora na de ‘monitor’ do CPI de Física. 

Observadores faziam-se presentes nas simulações (outros monitores em 

treinamento) garantindo aprofundamento da análise da interação simulada.  

 

A observação e o registro dos dados durante o treinamento mostrou que o CPI de 

Física não estabelecia condições para a consecução dos objetivos em relação ao 

aluno do mesmo e tampouco oferecia instruções para o monitor de como se 

comportar para atingir sua consecução.  Em decorrência desses problemas o 

monitor passou a preencher a função de incentivar o aluno na aprendizagem, 

mesmo sem o apoio da programação40.  

 

 A autora relata que eram realizadas entrevistas de avaliação durante a aplicação do 

CPI de Física e estas estavam se prolongando  bastante, passando a se 

constituírem em momentos privilegiados de ensino, mais que de avaliação de 

desempenho.  

 

Tais fatores levaram a uma reformulação do treinamento,  que foi posteriormente 

reaplicado. Assim, este trabalhoapresenta, a descrição da aplicação de um primeiro 

programa de treinamento do CPI de Física, das reformulações introduzidas no 

programa, da sua segunda aplicação (já reformulado).   

 
Primeira aplicação do programa de treinamento: 

 

                                                 
40 A autora, nesse ponto, faz referência a um trabalho de Tassara (1975) que analisou as interações 
verbais monitor-aluno com base em dados coletados durante a primeira aplicação do CPI de Física. 
Em comunicação pessoal, a pesquisadora informou que Tassara era a outra programadora com 
quem trabalhou em parceria no trabalho ora relatado.  
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Na primeira aplicação do programa, participaram oito alunos iniciantes do segundo 

ano do curso de Física, que seriam monitores do curso programado e individualizado 

de Física Geral e Experimental a ser aplicado em aos alunos de 1º ano. Também 

participaram três professores, responsáveis pela parte teórica do curso e pelo 

laboratório do CPI de Física. Além dos alunos-monitores e dos professores havia 

dois instrutores41 que elaboraram o programa de treinamento e que se 

responsabilizaram pelo andamento do programa, pela avaliação de desempenho 

dos alunos e pela coordenação dos grupos de discussão e treinamento específico 

das funções de monitoria. O treinamento teve duração aproximada de um mês antes 

do início das aulas42.  

 

O programa de treinamento foi planejado para ser subdividido em duas partes, a 

primeira consistia em um treino introdutório e a segunda num treino específico 

das funções de monitoria. O treino introdutório teve o objetivo de fornecer ao 

monitor uma “concepção acerca da postura a ser assumida frente ao aluno.” (p. 9). 

Essa concepção baseava-se numa concepção de ensino43, conforme a autora: “ 

...ensinar significa orientar o processo de aprendizagem. Em outras palavras, esta 

colocação significava que o monitor deveria embasar todas as suas ações no 

comportamento do aluno; que ele deveria ver o aluno como um ser ativo, agente da 

sua própria aprendizagem, e não como um mero receptáculo de conhecimentos.” (p. 

9). A literatura apresentada como embasando tal concepção não é a do 

behaviorismo radical, e sim de Paulo Freire (princípio gnosiológico de incorporação 

de conhecimentos)44, se aproximam em alguns pontos, como a importância de se 

considerar o repertório inicial do aluno e a importância de orientar o processo de 

ensino a partir do comportamento do aluno. 

 

                                                 
41 Nesse momento a autora não esclarece quem eram esses dois instrutores,  embora muito mais 
adiante esclareça que o termo ‘instrutor’ é utilizado como sinônimo para programador.  
42 Ressalte-se que a descrição das pessoas que participaram da aplicação do primeiro programa, 
bem como do segundo, aparece no texto muito após a descrição de toda a estrutura do treinamento, 
denominada pela autora de planejamento. Nós apresentamos a descrição dos sujeitos e demais 
participantes antecipadamente com a finalidade de facilitar o entendimento da estrutura do trabalho 
para o leitor.  
43 Concepção essa atrelada, principalmente, a aspectos de concepção de homem e de 
aprendizagem. Interessante notar que essa preocupação relativa ao ensino e a aspectos filosóficos 
não foi encontrada em alguns trabalhos realizados também na década de 70 com objetivo centrado 
no professor, mas é encontrado num treinamento de monitores.  
44  
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No treino introdutório, a autora apresentou um conjunto de situações (leitura de 

textos, discussão em pequenos grupos, discussão individual com o instrutor, 

discussão com o grupo grande, atividades de avaliação – exercícios escritos e 

entrevistas de avaliação) com as quais o  monitor poderia se deparar e duas 

propostas de ensino consideradas antagônicas, apresentadas como ‘ensino 

tradicional’ x ‘novas proposições de ensino’, para serem analisadas. Segundo a 

autora, esse ponto de partida foi escolhido porque permitia ao monitor acionar 

experiências educacionais já vivenciadas e incorporadas45 ao seu repertório de 

monitor e/ou de aluno “... além de possibilitar a delimitação de um eixo ‘tradicional-

nova proposição’, ao longo do qual o monitor poderia localizar o CPI de Física 

mediante uma análise das situações de ensino que o CPI de Física propunha.” (pps 

10 e 11).  

 

O treino introdutório foi dividido em dois passos, o primeiro destinado à análise de 

características do ensino tradicional em contraposição com o das novas proposições 

de ensino, e o segundo  fdedicado ao estudo e análise do texto “Adeus, Mestre”, de 

F. S. Keller, acompanhado de roteiro de questões.  

 

No passo 1 do treino introdutório houve utilização de textos programados, em 

grau crescente de complexidade, e atividades que possibilitavam procedimentos de 

introdução de novas dimensões dos estímulos. A autora utilizou modelagem de 

comportamento do monitor e treino discriminativo, ora isoladamente, ora de modo 

simultâneo. A leitura dos textos era seguida de discussão com os colegas e/ou com 

o instrutor.  

 

Os objetivos do passo 1 do treino introdutório são descritos pela autora como 

“1) identificar e analisar algumas características do ensino tradicional; 2) 
identificar e analisar algumas características de novas proposições de ensino; 
3) comparar características do ensino tradicional com características de novas 
proposições de ensino.” (p. 89,  Anexos Tabela 1) 
 

                                                 
45 Respeitando o preceito gnosiológico Freiriano.  
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Conforme informações contidas nos anexos do trabalho (Tabela II), nas ‘novas 

proposições de ensino’, o aluno deveria teria participação ativa no processo de 

aprendizagem, com interação informal e freqüente com o monitor; a avaliação de 

seus processos de aprendizagem seria pelos comportamentos emitidos nas 

atividades, mais do que pela retenção de informações, e; a motivação do aluno seria 

identificada pela interação com os colegas e professor e pelo próprio processo de 

aprender, em contraposição a tirar notas para passar e demonstrar conhecimento 

apenas verbal. Todas essas características são comparadas com o seu contraponto, 

qual seja, o ensino tradicional (função do ensino como aquisição de conhecimento; 

interação formal e pouco freqüente, restringindo-se à sala de aula; avaliação pela  

capacidade de reter informações; motivação em tirar nota para passar e não em 

demonstrar conhecimento ou aprender).  

 

No passo 2 do treino introdutório analisaram-se as características do CPI, 

procedimento de ensino baseado em análise do comportamento, com apoio do texto 

de Keller, apresentado como alternativa ao ensino tradicional. Os objetivos do 
passo 2 são descritos pela autora como: “ 1) identificar e analisar algumas 
características do CPI; 2) identificar e analisar algumas características do CPI 
que se contrapõem ao ensino tradicional; 3) classificar esse tipo de curso 
como uma alternativa que se contrapõe em alguns aspectos ao ensino 
tradicional.” (p. 89, Anexos Tabela 1). 
 

No passo 2 também foi utilizada modelagem mais treino discriminativo em relação 

ao comportamento do monitor, em atividades como leitura de texto, discussão 

individual com o instrutor e atividades de avaliação (exercício escrito e entrevista 

com o instrutor).  

 

As principais características do CPI ensinadas foram as já amplamente divulgadas 

na literatura e em consonância com a aplicação da abordagem na construção de 

uma metodologia de ensino, quais sejam, o respeito ao ritmo individualizado de 

ensino, o requisito de perfeição em cada unidade, o uso de palestras e de 

demonstrações, a ênfase dada à palavra escrita nas comunicações entre 

professores e alunos e uso de monitores.  
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Após o  treino introdutório, realiza-se o treino específico das funções de 
monitoria, com o objetivo de fornecer condições para os monitores emitirem os 

comportamentos esperados no exercício de suas funções46. Os objetivos 

intermediários e terminais dessa etapa foram definidos com base em dois níveis de 

análise comportamental, monitor como instrumento de ligação entre as 
contingências programadas e o aluno e como instrumento de ligação entre a 
interação ‘programação-aluno’ e o programador. 
 

No primeiro nível de análise (monitor como instrumento de ligação entre a 

programação e o aluno) segundo a autora, “..o monitor funciona como um elemento 

de calibração entre as informações discutidas na interação com o aluno e o próprio 

programa... funciona como uma condição facilitadora da aprendizagem na medida 

em que fornece ao aluno estímulos discriminativos e estímulos reforçadores que 

facilitem e fortaleçam o seu contato com as contingências programadas.” (p. 15) 

 

No segundo nível de análise (monitor com instrumento de ligação entre a interação 

‘programação-aluno’ e o programador), o monitor atua “como mediador fornecendo 

ao programador elementos para a avaliação do programa de contingências”. (p. 14). 

O monitor relata os dados na interação programação-aluno, que servem subsídios 

para reformulações do programa. O tipo de informação a ser coletada pelo monitor, 

acerca da interação programação-aluno era determinada pelos programadores do 

CPI de Física.  

 

Os objetivos comportamentais finais e intermediários definidos no treinamento 
foram os que se seguem abaixo: 
 

“A – Comportamentos Terminais
No final do treino o monitor deverá ser capaz de:  

                                                 
46 Note-se que nesse ponto a definição de ensino já aponta para a da abordagem, qual seja, o fato de 
ser a elaboração de arranjo intencional de contingências, usando terminologia própria da abordagem, 
em contraposição com a definição Freiriana anteriormente utilizada, embora não sejam definições 
incompatíveis.  
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Aplicar o programa de contingências (CPI de Física) intra e inter-
atividades (o que implica em: dar condições para que o aluno execute 
a atividade e avaliar o desempenho do aluno); identificar, selecionar e 
descrever eventos comportamentais específicos relacionados com a 
aplicação e desenvolvimento do programa de contingências. 
B – Comportamentos Intermediários
A análise das categorias comportamentais terminais determinou, em 
função das características do CPI, a escolha das seguintes sub-
categorias comportamentais intermediárias:  
I – Aplicar o programa de contingências intra-atividade (ou dar 
condições para que o aluno execute a atividade).  
1.  Distribuir o material necessário para o cumprimento das 
exigências da atividade (e ao qual cada aluno tem direito de acordo 
com o ponto do programa em que esteja).  
2. Dar instruções necessárias para o início (e eventualmente o 
andamento) da atividade.  
3. Esclarecer oralmente dúvidas relacionadas com o entendimento 
textual das instruções e/ou do material fornecido. 
4. Resolver problemas relativos ao funcionamento dos aparelhos 
(substituindo-os e/ou dando instruções orais e/ou fornecendo 
material adicional).  
5. (Se solicitado pelo aluno no início ou no transcorrer da atividade) 
escolher e/ou emitir respostas que impliquem na liberação de 
estímulos acadêmicos que aumentem a probabilidade de emissão de 
respostas acadêmicas adequadas pelo aluno (em outras palavras, 
fornecer estímulos discriminativos acadêmicos compatíveis com a 
programação).  
6 e 7 – Identificar (em dúvidas apresentadas) a ausência de pré-
requisitos para a atividade, e fornecer material adicional (previsto 
pela programação) visando o preenchimento dos referidos pré-
requisitos.  
8 – (Ante a emissão de respostas acadêmicas e sociais adequadas 
pelo aluno) escolher e/ou emitir respostas que impliquem na 
liberação de estímulos sociais e acadêmicos contingentes à emissão 
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das referidas respostas pelo aluno. (Em outras palavras, fornecer 
estímulos reforçadores acadêmicos e sociais compatíveis com a 
programação).  
9. (Se surgir situação não prevista na programação ou de difícil 
aplicação das exigências da mesma, e que não se enquadre nas 
subcategorias anteriormente especificadas) solicitar o auxílio do 
professor e/ou programador na resolução da situação.  
 
II – Aplicar o programa de contingências inter-atividades (ou avaliar o 
desempenho do aluno).  
10 – Obedecer a ordem seqüencial das atividades e  
11 - ... cumprir as instruções relativas às exigências de desempenho 
(programadas para as atividades).  
12 – Avaliar o desempenho dos alunos (após atividade ou seqüência 
de atividades), o que implica em:  
a) verificar os comportamentos presentes;  
b) eventualmente questionar pontos duvidosos e verificar a presença 
ou não dos comportamentos;  
c) comparar os comportamentos presentes com os padrões pré-
estabelecidos pela programação (critério de desempenho);  
d) decidir pelo cumprimento ou não das exigências da programação e 
rotular o desempenho como S ou I.  
13 – Em situação de entrevista ser instrumento preciso e fidedigno de 
avaliação (Em termos comportamentais isto significa que o monitor 
deve emitir respostas que, no fluxo da interação verbal, interfiram 
uniformemente intra e inter-indivíduos).  
14 – (Se a avaliação for insuficiente) dar as instruções programadas 
para que o aluno refaça a atividade (escolhida para a instalação dos 
comportamentos verificados) e/ou faça atividades alternativas e 
fornecer material adicional (se necessário).  
15 – Relatar as características das avaliações efetuadas {Isto é: a) 
preencher tabelas com números de respostas certas e erradas/ b) 
construir gráficos exigidos; c) assinalar em fichas especiais 
categorias comportamentais pré-especificadas)}.  
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III – Identificar, selecionar e descrever categorias comportamentais 
pré-especificadas relacionadas com a aplicação e desenvolvimento 
do programa de contingências.  
16 – Observar categorias comportamentais (específicas e pré-
determinadas) do aluno intra-atividade.  
17 – Identificar respostas adequadas e não adequadas (compatíveis 
ou não com a programação) do aluno intra-atividade.  
18 – Localizar as respostas identificadas em 17 na programação.  
19 – Tabular dados comportamentais registrados (freqüências) intra e 
inter-atividades.  
20 – Relatar as relações entre os dados comportamentais tabulados e 
as contingências programadas.  
21 – Descrever eventos comportamentais relacionados com 
contingências não programadas (os quais assumiram importância no 
desenvolvimento e aplicação do programa de contingências).”(pps 
16-20). 

 

As três grandes dimensões do treino de monitores, foram, conforme já mencionado, 

o assessoramento na atividade (do futuro aluno), a avaliação de desempenho 

(do futuro aluno) e a observação, registro e relato ao programador de categorias 

comportamentais (do futuro aluno) e de sua funcionalidade. Tais dimensões 

determinaram as categorias comportamentais de treinamento interação acadêmica 

(aspectos da atuação do monitor frente ao futuro aluno relacionadas com instruções 

nas atividades do  futuro aluno e com conteúdo do CPI de Física),  de interação 
social com o futuro aluno (aspectos da atuação do monitor frente ao futuro aluno 

sob o ponto de vista do intercâmbio sócio-pessoal),  e de observação da interação 
(referindo-se à identificação, registro e relato de comportamentos emitidos pelo 

futuro aluno em suas interações com o monitor ou com o material programado do 

CPI de Física, com diretrizes do que seria observado sobre aspectos do programa e 

do aluno fornecidas pelos programadores do CPI de Física).  

 

No treino específico, o role playing ou simulação é descrito como o recurso de 

ensino, permitindo a representação do papel inerente à função, sob controle das 

instruções e na presença do instrutor. Os monitores revezavam-se nos papéis de 
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‘aluno’, ‘monitor’ e ‘observador’ da interação ‘monitor-aluno’. Sucediam-se unidades 

de treinamento (em três passos consecutivos), nas quais treinava-se 

progressivamente as categorias comportamentais referentes à  interação acadêmica 

(específica à unidade abordada do CPI de Física), interação social (comum a todas 

as unidades) e de observação (variáveis funcionalmente relacionadas com as 

atividades acadêmicas envolvidas naquela unidade do CPI de Física).  

 

A autora descreve a seqüência temporal das simulações da seguinte forma:  

 

“Em T147 o monitor (representado por um triângulo) assumia o papel de 

‘aluno’ executando a atividade programada para o CPI de Física e, 

simultaneamente, observava a atuação do instrutor (que neste momento 

assumia o papel de ‘monitor’48) durante o assessoramento da atividade. O 

instrutor assessorava.  

Em T2 o ‘aluno’ era avaliado nos seus desempenhos referentes ao passo 

do CPI de Física. Portanto, ele deveria emitir os comportamentos 

acadêmicos relacionados com o passo do CPI de Física. Se fosse 

aprovado poderia continuar com a próxima atividade. Caso contrário, 

deveria refazer a atividade programada para o curso de Física. Também 

fazia parte dos requisitos desta avaliação o ‘aluno’ verbalizar sobre as 

observações que havia feito da interação do ‘aluno’ com o instrutor na 

atividade anterior.  

Uma vez tendo preenchido o critério de desempenho no passo do CPI de 

Física e já tendo observado e discutido sobre os comportamentos 

relevantes a serem emitidos pelo monitor durante o assessoramento da 

atividade, o monitor passava a assumir o papel de ‘monitor’ para um 

colega seu (representado por um hexágono) que então assumia o papel 

de ‘aluno’ do CPI de Física. Nesta atividade o ‘monitor’ emitia 

desempenhos que permitissem o assessoramento do ‘aluno’ durante a 

atividade.  Para o ‘aluno’, iniciava-se o treino acadêmico do passo do CPI 

de Física e o treino de observação dos comportamentos do ‘monitor’, 
                                                 
47 Supõe-se que T se refira a Treinamento, uma vez que a autora não explicita o sentido da 
abreviação utilizada.  
48 A autora observa que os termos “aluno” e “monitor” entre aspas designam o monitor no papel de 
aluno do CPI de Física , e o monitor no papel de monitor do CPI de Física.  
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semelhante ao que foi desenvolvido pelo seu colega ‘monitor’ em T1. O 

instrutor observava.  

A atividade seguinte (T4) era uma discussão da qual participavam o 

‘aluno’, o instrutor e o ‘monitor’, desenvolvida com o objetivo de avaliar os 

desempenhos do ‘monitor’ durante o assessoramento da atividade. O 

‘aluno’ relatava as observações feitas sobre os comportamentos do 

‘monitor’ na atividade anterior. O instrutor dirigia a discussão colocando 

também dados observados e registrados em fichas. Uma vez tendo 

verbalizado e/ou ouvido falar sobre seus desempenhos como assessor, e 

havendo um consenso entre os participantes da discussão sobre a 

adequação dos comportamentos emitidos, o ‘monitor’ preenchia o critério 

de desempenho e podia passar, em seguida, a avaliar o desempenho do 

‘aluno’. Se não houvesse um consenso acerca da adequação do 

desempenho do ‘monitor’, ele deveria refazer a atividade.  

Em T5, o ‘monitor’ avaliava o desempenho do ‘aluno’, de acordo  com os 

critérios estabelecidos pelo CPI de Física, e com as normas de atuação 

fornecidas pela programação do treinamento. Para o ‘aluno’, esta atividade 

representava um fechamento para o passo do CPI de Física e, também, 

uma oportunidade para observar a interação monitor-aluno durante a 

avaliação. Se o ‘aluno’ fosse aprovado nesta avaliação, poderia então 

assumir a função de ‘monitor’ para um outro colega seu. Caso contrário, 

deveria refazer a atividade do CPI de Física.  

Em T6 ocorria uma discussão em grupo da qual participavam os três 

elementos, onde eram discutidos os dados observados e registrados 

acerca da adequação da atuação do monitor durante a entrevista de 

avaliação. Eram avaliados os aspectos de interação social e acadêmica da 

atuação do ‘monitor’ na condução da entrevista de avaliação. Uma vez 

discutidos esses pontos, e em havendo um consenso dos membros do 

grupo acerca da adequação da atuação do monitor, estava completada 

uma unidade de treinamento. Se não houvesse um consenso acerca da 

adequação da atuação do monitor, ele deveria refazer a atividade de 

avaliação do desempenho do aluno, ou parte dela.  

O monitor que estava assumindo o papel de ‘aluno’ prosseguia o 

treinamento, passando a assumir o papel de ‘monitor’ de um outro colega 
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seu, que assumia a função de ‘aluno’. O monitor que já havia sido 

aprovado no desempenho de suas funções prosseguia o treinamento, 

assumindo a função de observador da atuação de seus colegas, e 

participando das discussões para avaliação do comportamento do 

‘monitor’. Quando todos os seus colegas tivessem assumido o papel de 

‘monitor’, ele voltaria a fazê-lo em uma nova oportunidade.” (pps 25 a 27).  

 

Em seguida à descrição do treinamento específico, a autora descreve um extenso 

material de instruções escritas utilizado  (encontrado nos anexos da tese), tanto para 

o sujeito-monitor, como para o instrutor49, para cada fase do ciclo básico de 

treinamento descrito anteriormente.  

 

Na primeira fase do ciclo, o sujeito-monitor assumia o papel de ‘aluno’ do CPI de 

Física e o instrutor assumia o papel de ‘monitor’ 50. O critério de desempenho para a 

aprovação do sujetio-monitor no papel de ‘aluno’ nesta etapa do ciclo incluía duas 

partes, quais sejam, apresentar os comportamentos requeridos no critério de 

desempenho do passo do CPI de Física e relatar as observações feitas sobre a 

interação ‘monitor-aluno’.  

 

Na segunda fase do ciclo, o sujeito-monitor aprovado na etapa anterior assumindo o 

papel de ‘monitor’ para um colega seu, que assumia então, o papel de ‘aluno’ do CPI 

de Física. O ‘monitor’ assessora a ação do ‘aluno’ (colega), com instrutor 

observando a ação51. “O critério de desempenho para aprovação do sujeito-monitor 

                                                 
49 Lembrando que o instrutor era também programador.  
50 O material programado, especificamente nesta etapa, para o sujeito monitor no papel de aluno era 
composto de: “1)  instruções escritas fornecidas  pelo CPI de Física contendo orientações sobre a 
atividade do curso e sequência de etapas a serem cumpridas; 2) instruções escritas fornecidas pelo 
programa de treinamento, explicativas sobre a atividade do treinamento e contendo roteiro para 
observação do comportamento do instrutor no papel de monitor e para fornecimento de críticas ao 
material do CPI de Física (vide Anexo II – Unidade II – Passo 3 – Instruções Gerais).’(ps 28 e 29). 
Para o instrutor no papel de ‘monitor’, foi programado o seguinte material escrito: 1) guia do instrutor 
para o assessoramento das atividades e para a atividade de avaliação, fornecido pelo treinamento 
(vide Anexo 2 – Unidade II – Passo 3 – Guia do Instrutor); 2) guia do Instrutor para discussão dos 
aspectos da interação do monitor-aluno durante o assessoramento da atividade, ou durante o 
desenrolar da atividade do CPI de Física (vide no Anexo 2 – Unidade 2 – Passo 3 – Guia da 
entrevista (para o instrutor) (Atividade 9)); 3) Critério de desempenho do passo do CPI de Física e 
ficha para registro dos resultados da avaliação, fornecidos pelo CPI de Física.” (p. 29) 
51 O material programado para esta etapa eram: “1) Instruções para atuação do monitor no 
assessoramento da atividade, contendo intsruções sobre a atividade, e roteiro dos comportamentos a 
serem emitidos (vide no Anexo 2: texto da Unidade II – Passo 5);  2) Guia do Monitor para a atividade 
de avaliação fornecida pelo treinamento (vide no Anexo 2: Unidade II – Passo 4 – Guia do Instrutor 
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no papel de monitor era: que o monitor fosse levado a ouvir e/ou falar sobre a sua 

atuação em cada um dos aspectos do seu comportamento, conforme especificação 

da ficha de avaliação da atuação do monitor durante o assessoramento da 

atividade...O término da atividade ocorria quando houvesse um consenso entre 

instrutor, monitor e ‘aluno’ sobre a atuação do ‘monitor’ durante a atividade.” (p. 31).  

 

Na terceira fase do ciclo o sujeito-monitor que tivesse cumprido a etapa anterior 

assumia o papel de ‘monitor’ para um colega, que então assumia papel de ‘aluno’. O 

monitor em ação52 deveria avaliar o desempenho do ‘aluno’ no passo do CPI de 

Física. Segundo a autora, após o término da atividade em que o ‘monitor’ avaliava o 

desempenho do ‘aluno’, todos os participantes do grupo preenchiam fichas de 

observação e seguia-se uma discussão sobre os registros  Os critérios de 

desempenho definidos para o sujeito-monitor no papel de ‘monitor’ eram atingidos 

quando todos os participantes do grupo concordavam consensualmente sobre a 

adequação dos desempenhos do mesmo.  

 

O ciclo de treinamento era repetido nas três fases especificadas para cada um dos 

tipos de atividade programadas no CPI de Física para cobrir todos os tipos de 

atuação do monitor.  

 

No treino específico as atividades programadas para instalação de comportamentos, 

envolviam leitura de textos, resolução de problemas e questões, exercício de 

laboratório, projeção de filmes e discussão em grupo. Para as atividades de 

                                                                                                                                                         
(Passo 4) ou do Monitor (Passo 5)); 3) Critério de desempenho do passo do CPI de Física e ficha 
para registro dos resultados da avaliação, fornecidos pelo CPI de Física ...” (ps 29 e 30). Para o 
Instrutor  também foi programado material: “ 1) Instruções para atuação do monitor no 
assessoramento da atividade, contendo instruções sobre a atividade, e roteiro dos comportamentos a 
serem emitidos (vide no Anexo 2: texto da Unidade II – Passso 5); 2) Guia do Monitor para a atividade 
de avaliação fornecido pelo treinamento (vide n oAnexo 2: Unidade II – Passo 4 – Guia do Instrutor 
(Passo 4) ou do Monitor (Passo 5)); 3) Critério de desempenho do passo do CPI de Física e ficha 
para registro dos resultados da avaliação, fornecidos pelo CPI de Física...)”. (ps 29 e 30  
52 Material programado composto de: “Critério de desempenho do Passo do CPI de Física e ficha de 
registro dos resultados da avaliação, fornecidos pelo CPI de Física...;  2)Guia do Monitor para a 
atividade de avaliação (vide no Anexo 2: Unidade II – Passo 4 – Guia do Instrutor (Passo 4) ou do 
Monitor  (Passo 5));  3) Ficha para observação e avaliação do desempenho do monitor na atividade 
de avaliação, cujos tipos serão especificados e analisados no próximo capítulo.” (p. 31). A condição 
de controle do comportamento do instrutor foi: “ficha para observação e avaliação do desempenho do 
monitor na atividade de avaliação, semelhante ‘aquela fornecida ao monitor”. (os. 31 e 32.  
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avaliação do desempenho, utilizaram-se entrevista, exercício escrito e relatório de 

experimentos53.   

 

                                                 
53 Exemplo do que era assessorado e avaliado pelo instrutor na primeira etapa/fase do treinamento: 
Guia da entrevista  (para o instrutor). “Durante a entrevista o instrutor deverá verificar se o monitor 
discorreu sobre as respostas a todas as perguntas do guia de estudo (conforme gabarito em anexo). 
Em seguida, deverá levá-lo a discutir pelo menos sobre os aspectos da interação instrutor-monitor 
levantados nas questões contidas nas instruções do Passo. O monitor deverá ser dirigido a concluir 
que,  nas situações propostas, é esperado que: - o monitor (representado no caso pelo instrutor) dê 
pronto atendimento às solicitações dos alunos; - o monitor se mostre interessado em atender 
solicitações adequadas (referentes ao assunto ldo; que não interfiram com interações já iniciadas com 
outro aluno; que não se prolonguem por um tempo excessivo; que não voltem a aspectos já 
discutidos e decididos); - o monitor deve agir homogeneamente com relação ao conteúdo das dúvidas 
propostas, isto é, não deve demonstrar julgamento de valor em relação ao conteúdo das questões; - o 
monitor deve direcionar o aluno a responder as dúvidas por si mesmo. O instrutor deverá demonstrar 
interesse pelas observações que o monitor fizer sobre o material de estudo, levando-o a responder as 
seguintes questões: 1. Que tipo de dificuldade (ou qualidade) você encontrou no aspecto levantado? 
2. Você encontrou dificuldade em compreender o texto? Localize. 3. O que você achou do tamanho 
do texto? 4. O que você achou das perguntas do guia de estudo? (claras, sintéticas, cansativas, 
repetitivas, em número excessivo). 5. Você encontrou respostas a todas as perguntas do guia no 
texto? Elas foram encontradas facilmente?  Em seguida o instrutor fará uma pequena avaliaão da 
entrevista, orientando-se pelas seguintes perguntas: 1. Como você se sentiu durante a entrevista? 2. 
Você teve dificuldade em expor seu ponto de vista? 3. As perguntas do instrutor o auxiliaram ou não? 
4. Os pontos discutidos na entrevista foram os que você havia considerado relevantes? 5. Os pontos 
questionados durante a entrevista foram os que você havia considerado duvidosos?”. (p. 114 e 115 
Anexo II Unidade II – Passo 3).  
Exemplo do que era avaliado na fase/etapa 2 do ciclo de treinamento de monitor no Anexo II, 
Unidade II – Passo 5: Ficha de avaliação da atuação do monitor durante o assessoramento da 
atividade. Distribuiu material (apropriado, completo, localizando-o rapidamente, atendendo 
prontamente); Deu início à atividade, fornecendo instruções orais (claras, repetitivas, insuficientes, 
prolixas, lacônicas); esclareceu dúvidas textuais (atendendo prontamente, demonstrando 
aborrecimento, demonstrando julgar a questão, esclarecendo corretamente, esclarecendo 
demoradamente, esclarecendo laconicamente); Esclareceu dúvidas acadêmicas, fornecendo dicas 
(relevantes, excessivas, insuficientes); Atendeu às solicitações do aluno (prontamente, 
interessadamente, durante um tempo excessivo, durante um tempo muito curto, feitas em momentos 
inoportunos, repetitivas); Dirigiu-se ao aluno, no caso de não solicitação (interessadamente, em 
momento inoportuno, durante um tempo muito curto, durante um tempo excessivo); Verificou pré-
requisitos, nas solicitações feitas, seguiu as instruções do gabarito e forneceu material adicional.  
Exemplo do que era avaliado na fase/etapa 3 do ciclo de treinamento,  pelos sujeitos-monitores e 
instrutor: “Avaliação do Exercício no 15 do Guia Auto-teste Vetores.  Nessa atividade, o aluno deverá: 
- apresentar os exercícios resolvidos do Guia; - responder às questões formuladas pelo instrutor ou 
monitor, quando houver pontos duvidosos; - verbalizar sobre a atuação do instrutor ou monitor, nos 
aspectos relativos à interação social e acadêmica; - verbalizar sobre os pontos considerados positivos 
e negativos do material de estudo a ele fornecido. O instrutor ou monitor deverá: - dirigir a discussão 
de acordo com o Gabarito do Guia Auto-teste Vetores (em anexo), o que implica em: - aprovar as 
respostas do aluno que se aproximem das respostas esperadas (conforme o gabarito), ajudando-o a 
encontrar seus eventuais erros; - fornecer dicas que levem o aluno a explicar apropriadamente 
questões incompletas; - seguir as instruções do gabarito, em caso de encontrar um erro; - avaliar o 
desempenho do aluno, isto é: verificar a adequação da resolução do exercício no 15; questionar 
pontos duvidosos, visando responder as perguntas da ficha de avaliação (em anexo); aprovar o aluno 
na atividade; se necessário, instruí-lo a refazer a atividade ou parte dela, ou fornecer material 
adicional (em anexo); preencher a ficha de avaliação do aluno no Passo 4, segundo modelo em 
anexo;  - discutir os aspectos da interação monitor-aluno ou instrutor-aluno, aprovando as 
observações apropriadas conforme as instruções contidas no guia da entrevista para o instrutor, do 
Passo 3; - discutir as críticas levantados ao material (seguindo o guia da discussão das críticas do 
material do Passo 4, em Anexo), aprovando a participação do aluno; distribuir material para a próxima 
atividade.” (p. 119 e 120 Anexo II Unidade II – Passo 4).  
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No que se refere à aplicação do primeiro programa de treinamento, a autora 

descreve, além dos sujeitos que participaram do treinamento, as condições 

programadas para a coleta de dados. Segundo a autora, muitos dados eram 

coletados por observação direta sem que fosse feito um registro dos mesmos. “Por 

exemplo: O monitor no papel de ‘aluno’ observa como o ‘monitor’ atua durante o 

assessoramento da atividade e depois relata a ele suas observações, mas não as 

registra.” (p. 35). Na aplicação do programa de treinamento  foram obtidos dados 

registrados  por meio de questionários de observação. Tais instrumentos eram 

utilizados para orientação da observação e avaliação da atuação, ou ainda, como 

roteiro das discussões em grupo que se seguiam à atividade observada.  

 

As atividades de avaliação da primeira aplicação do CPI de Física foram divididas 

em duas classes (para a parte teórica do curso): exercício escriro e entrevista (de 

acordo com técnica idealizada por Ferster). Para cada uma dessas atividades foi 

previsto um tipo de questionário. O questionário tipo 1, para observar a atividade de 

avaliação do monitor: exercício escrito, foi composto de oito questões acerca do 

desempenho do monitor54. O questionário tipo 255, para observar a atividade de 

avaliação: entrevista, foi composto de outras oito questões.  

 

                                                 
54 “Durante a entrevista de avaliação: 1. O monitor cumpriu as exigências do gabarito? Em caso 
negativo, especifique as situações e quais exigências foram negligenciadas.; 2. Como o monitor 
conduziu a entrevista? Incentivou os acertos dos alunos? Tentou levar o entrevistado a verificar seus 
erros? Questionou somente os erros cometidos, ou analisou também os acertos?; 3. O monitor deixou 
pontos duvidosos na verificação, isto é, considerou satisfatórias respostas incompletas ou ambíguas 
do aluno, Especifique. ; 4. O monitor forneceu explicações adicionais ao aluno? Elas foram 
satisfatórias, isto é, claras, não excessivamente longas ou curtas e não ‘professoralmente’ 
apresentadas; 5. O monitor enfatizou os erros do aluno, criticando-os ou fanzendo comentários 
pejorativos sobre eles?; 6. O monitor forneceu ao aluno elementos para que ele pudesse auto-avaliar 
seu desempenho no passo, isto é, forneceu ‘feed-back’ apropriado ao aluno? ; O monitor preencheu 
apropriadamente a ficha de avaliação do aluno?;  8. Qual foi a seu ver a maior qualidade da 
entrevista observada? E o maior defeito?” (p. 36).  
55 “1.As interferências do monitor foram feitas em momentos oportunos ou inoportunos (Exemplo: 
interromper o que o aluno estava falando)?  2. Como o aluno reagiu à interferência do  monitor? 
Mostrou-se atrapalhado? Modificou a linha de pensamento (num sentido desejável ou indesejável)? 3. 
O monitor encentivou os acertos ou chamou a atenção do aluno somente para os erros? 4. As 
interferências do monitor auxiliaram o aluno a localizar seus erros? 5. Durante a entrevista foi mantido 
um clima de seriedade e, ao mesmo tempo, agradável? 6. O monitor deixou pontos duvidosos na 
verificação, isto é, considerou satisfatórias respostas incompletas? 7. O aluno deu justificativas para a 
resolução dos problemas que demonstraram possuir coerência lógica? 8. O monitor preencheu a 
ficha de avaliação adequadamente?”. (p. 46) 
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Ambos os questionários de avaliação foram submetidos à técnica de análise de 

conteúdo56 para salientar dimensões abordadas pelo ‘monitor’ no treinamento de 

classes de comportamento adequadas para a sua futura função.  

 

Após a utilização do questionário Tipo 1 pelos participantes do treinamento, havia 

uma atividade de discussão em grupo com todos os futuros monitores. A partir dessa 

discussão obteve-se relatos verbais escritos sobre as conclusões do grupo em 

relação aos requisitos e diretrizes a serem assumidos pelo monitor na condução da 

entrevista de avaliação. As principais conclusões do grupo sobre aspectos da 

atuação do monitor foram: “1) ter bom conhecimento do conteúdo e do gabarito; 2) 

alternar leitura do aluno e do monitor durante a avaliação; 3) evitar de só frisar os 

itens errados e discutir também as questões certas; 4) evitar de conduzir 

excessivamente o aluno; 5) manter um clima informal e positivo durante a avaliação; 

6) tentar bater um papo (análises, críticas e opiniões) sobre o teste e o texto, se tiver 

tempo; 7) em caso de repetição do teste, tentar fazer o aluno concluir que ele tem 

uma lacuna que dificultará seu desempenho no passo seguinte. Orientar o seu 

estudo. Evitar a situação de fracasso.” (45)  

 

Segunda aplicação do programa de treinamento: 

 

Após a primeira aplicação do programa de treinamento, procedeu-se à reformulação.  

 

As razões que fundamentaram os programadores do treino a reformulá-lo foram: 1) 

A indicação da importância das interações verbais, pelas entrevistas de avaliação, 

quando do treinamento da aplicação do CPI de Física, 2) A  partir da análise dos 

questionários, durante o primeiro treinamento, verificou-se que as questões gerais e 

abertas avaliavam aspectos memorizados ou retrospectivos e não eventos 

comportamentais observados propriamente ditos. As perguntas funcionavam como 

estímulos discriminativos para emissão de respostas avaliativas envolvidas em 

vieses valorativos e dados memorizados mais do que em eventos comportamentais. 

                                                 
56 Segundo a autora: “Considerou-se a utilização de análise de conteúdo a partir da definição dada 
por Holsti: ‘Content analysis is any technique for making inferences by sistematically and objectively 
identifying specified characteristics of messages.” Holsti, O.R. Content Analysis. Em: Lindzey, G e 
Elliot, A, (Orgs.), The Handbook of Social Psychology, 2a edição, Reading Mass: Addison-Wesley, 
1968, Vol. II, pp. 596-692, p. 601.” (p. 37)  
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Segundo a autora, o treinamento não propiciava a identificação de aspectos 

específicos da interação e nem permitia um controle da identificação desses 

momentos pelo instrutor durante a entrevista. Os eventos antecedentes e 

conseqüentes relevantes na interação monitor-aluno não estavam sendo treinadas.  

 

“Dentro desse planejamento de instruções não estava garantida a 

ocorrência necessária de respostas de observação de aspectos da 

interação caracterizados como relevantes pela programação. Desta forma, 

não estavam sob o controle da programação os eventos antecedentes e 

conseqüentes à emissão de tais respostas. Assim, as perguntas das fichas 

constituíam-se mais em estímulos discriminativos para a emissão de 

respostas avaliativas envolvidas em vieses valorativos, do que em 

estímulos discriminativos para respostas de observação. Essas respostas 

de observação constituir-se-iam em dados para uma avaliação objetiva da 

interação, através da constatação ou não da presença de determinados 

componentes. Nesse sentido as instruções e material de apoio não 

estavam entrando em contato com as respostas de observação que 

deveriam ser treinadas.” (p. 55) 

 

Como conseqüência dos aspectos acima mencionados, as reformulações foram 

introduzidas no treino introdutório. Inseriu-se um ‘fechamento’ com um seminário 

versando sobre Objetivos do CPI de Física e sobre a Entrevista como recurso de 

ensino.  

 

Sobre os objetivos, chamou-se a atenção sobre o fato de que os objetivos do CPI de 

Física diziam respeito a comportamentos genéricos de análise57, excluindo alusões a 

conteúdos específicos. Segundo a autora, os objetivos terminais como os 

intermediários, em sua maioria, faziam  referência a processo de 

pensamento/raciocínio, em sua maioria (identificar eventos, variáveis, formular 

hipóteses, prever resultados etc.). Mesmo os comportamentos abertos pareciam 

fazer parte de uma cadeia comportamental que visava processos de análise de 

                                                 
57 O objetivo terminal do CPI de Física era, conforme já mencionado, identificar fenômenos físicos e 
analisá-los, quer a partir de experimentação ou de situações hipotéticas propostas a eles, qualitativa 
e quantitativamente.  
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fenômeno e encadeados com processos de pensamento58 (escolher aparelhos 

adequados, verificar o funcionamento dos mesmos, manuseá-los etc.). Também 

ressaltou-se o fato de que a definição de objetivos, por si só, não garante que os 

mesmos sejam obtidos, sendo  necessário haver coerência entre objetivos, métodos 

e conteúdo a ser trabalhado.  

 

Os objetivos do CPI de Física tinham, portanto, uma característica de identificação 

de processos de pensamento ou ‘raciocínio’ do aluno sobre os conteúdos. Esse 

dado, segundo a autora, só poderia ser obtido através da argumentação e diálogo, 

conduzindo o aluno a uma reflexão sobre o próprio pensamento. Assim, a entrevista 

passa a ser apresentada como recurso de ensino fundamental, e não apenas como 

recurso de avaliação sobre a consecução dos objetivos do CPI pelos alunos, já que 

a parte escrita da programação, segundo a autora, não atingia tais objetivos, apenas 

apresentava orientações sobre os conteúdos. Esta parte do seminário foi finalizada 

ressaltando, portanto, a importância dos objetivos para o funcionamento do curso e 

a necessidade dos monitores conduzirem os futuros alunos à sua consecução.  

 

Em relação à entrevista como recurso de ensino propôs-se a análise das dimensões 

da entrevista que poderiam ajudar na consecução dos objetivos do CPI de Física. O 

ponto de partida do monitor era o desempenho do aluno, que deveria ser reforçado 

após sua emissão e modelado progressivamente. Os objetivos do CPI de Física 

envolviam uma modelagem ou transformação gradual do processo de raciocínio dos 

alunos em função dos conteúdos programados, e esse processo deveria ser 

respeitado pelo monitor para a consecução de tais objetivos.  

 

O diálogo foi valorizado na interação monitor-aluno. A modulação das atividades e o 

reforço social proporcionado pelo monitor na interação social com o aluno ofereciam 

oportunidades para identificação de particularidades do desempenho do aluno. 

Esses estímulos apresentados pelo monitor em situação de interação social com o 

aluno e adequados ao desempenho do mesmo foram denominados pela autora 

                                                 
58 Trata-se do primeiro trabalho da década, dentre os trabalhos selecionados para análise, a fazer 
menção a aspectos encobertos dos processos comportamentais envolvidos em processos ensino-
aprendizagem.  
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como ‘estímulos programados e não padronizados’59, em contraposição aos 

estímulos ‘programados e padronizados’ fornecidos sob forma de condições de 

atuação nas atividades antecedentes, como textos, instruções escritas e/ou orais, 

atividades programadas.  

 

As atividades anteriores à entrevista delimitavam as condições de atuação nas 

atividades antecedentes ou estímulos programados e padronizados, forneciamum 

padrão para o monitor conduzir o aluno. “Respostas peculiares que aparecessem de 

ambos os lados poderiam ser referidas a esse padrão, e desse modo haveria menor 

probabilidade de que a interação se desviasse, no seu desenrolar, para direções 

inesperadas. “(p. 60) 

 

Em relação “a entrevista, também foi salientada sua dupla função: a de avaliação de 

desempenhodo aluno ou de auxílio no aparecimento e fortalecimento de novos 

desempenhos. As entrevistas, portanto, são relatadas como momento transformado 

em atividade de ensino mais do que de avaliação de desempenho60 tornando-se o 

centro de interações no CPI de Física e assumindo importância fundamental, na 

segunda aplicação do treinamento de monitores.   

 

As colocações feitas sobre objetivos do CPI de Física e sobre a entrevista como 

recurso de ensino, são destacadas pela autora como fundamentais para o controle 

do comportamento do monitor, e resumidas a seguir:  

 

“1) que os objetivos do CPI de Física pretendiam transformações no 

comportamento dos alunos, além daquelas meramente relacionadas com 

o próprio conteúdo;  

2) que a situação de entrevista era básica para a consecução e verificação 

da obtenção desses objetivos, visto que não havia na programação textos 

                                                 
59 Essa denominação foi escolhida talvez porque a interação entre monitor e aluno e o próprio 
comportamento do monitor dependia da emissão (casual) de respostas do aluno e da conseqüente 
reação do monitor, processos esses cuja programação e controle não poderia ser tão claramente 
efetuada quanto os demais elementos do curso (os textos, as atividades, os objetivos e os critérios de 
desempenho dos passos).  
 
60 De modo semelhante aos seminários de orientação com os professores no trabalho de Mejias.  
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que conduzissem a eles com alta probabilidade, e que a interação social 

poderia conter algumas dimensões essenciais para sua obtenção;  

3) que a atuação do monitor na condução da entrevista deveria basear-se 

nos desempenhos do aluno, se ele pretendesse de fato verificar a 

presença de comportamentos ou incentivar o aluno a emitir novos 

comportamentos relevantes; e  

4) que na situação de entrevista, o monitor encontraria dois pontos de 

apoio programados e padronizados para o início da atividade, 

representado pela programação das atividades anteriores, e para o seu 

final, representado pelo critério de desempenho do passo. Porém que, 

para a condução da interação ele deveria valer-se de estímulos 

programados e não padronizados, ou seja, de reações suas calibradas ao 

desempenho apresentado no momento pelo aluno. Essas reações não 

deveriam processar-se ao acaso, mas sim deveriam estar sob controle da 

compreensão do significado dos objetivos do CPI de Física, e da atitude 

básica proposta para a sua atuação na entrevista, que era a de conduzi-la 

a partir do desempenho do aluno.” (pps. 61-62)  

 

Em relação ao treino específico, também foram feitas reformulações. A técnica de 

simulação da entrevista foi reformulada; seguindo o princípio da modelagem, as 

dimensões a serem respeitadas pelo monitor foram introduzidas sucessivamente e 

em progressão gradativa.  

 

A gravação da entrevista foi introduzida, havendo discussão das classificações feitas 

pelos observadores da atuação do treinamento na função de ‘monitor’ e do monitor 

na função de ‘aluno’ (role-playings ou simulação das entrevistas de avaliação). 

Procedimentos adicionais foram aplicados pelo instrutor para auxiliar o monitor na 

identificação dos eventos antecedentes e conseqüentes do seu próprio 

comportamento. 

 

Novas fichas de observação foram confeccionadas para a segunda aplicação, com 

definição das unidades de observação e categorias de comportamento consideradas 

relevantes para serem observadas, mais instruções para preenchimento.   
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Na primeira ficha, o observador registrava os comportamentos do monitor em termos 

de ‘Interrupção ou Não-Interrupção’ da fala do aluno (categoria desorganizadora ou 

favorecedora do comportamento verbal do aluno) tal registro ofereceu oportunidade 

ao monitor de formar discriminações sobre quando e como utilizar a interrupção.  

 

Na segunda ficha, o observador registrava o conteúdo das falas do monitor e as 

classificava nas categorias ‘Forneceu Informações ou Pediu Esclarecimentos’. Essa 

dimensão foi considerada elemento crítico na caracterização do processo de 

interação, segundo a autora, pois o pedido de esclarecimento direcionava o 

comportamento do aluno a pontos específicos a serem retomados ou colocados, 

relacionando-se ou com o conteúdo abordado ou com o desempenho do aluno até 

aquele momento. A análise dessa dimensão permitia, ao monitor em treinamento, ter 

condições de avaliar a sua condução da entrevista (se havia abordado todos os 

conceitos incluídos no critério de desempenho) e se havia auxiliado o aluno a 

identificar os pontos claros e duvidosos ou incompletos. 

 

Por último, foi introduzida ficha de observação do comportamento do aluno em 

termos de ‘Falas sobre Conteúdo e Falas sobre seu Próprio Comportamento’. Tal 

dimensão foi considerada  crítica porque os objetivos da  programação de Física 

pretendiam instalar nos alunos comportamentos genéricos de identificação e análise 

de fenômenos físicos e, para tanto, o aluno deveria ser levado a identificar e analisar 

também os seus próprios comportamentos de identificação e análise, verbalizando 

sobre o conteúdo e sobre como interagiu com esse conteúdo. O monitor deveria 

identificar as verbalizações do aluno e o comportamento do aluno para verificar a 

aquisição dos objetivos do curso.  

 

O comportamento do instrutor na consecução do treinamento do monitor para a 

realização da entrevista foi direcionado por meio de instruções, que abordavam as 

dimensões de interação em observação, as relações com o cumprimento do critério 

de desempenho e a necessidade de levar o monitor a ter consciência de sua 

atuação.  

 

Na entrevista o monitor atingia o critério de desempenho quando verbalizava sobre 

sua própria atuação em função das dimensões de interação escolhidas, 
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reconhecendo sua adequação ou não, em outras palavras, quando emitia 

comportamento de auto-observação, em consonância com os objetivos do CPI de 

Física e da necessidade de levar os alunos a atingi-los61.  

 

Após as reformulações anteriormente apresentadas62, procedeu-se à aplicação do 

programa de treinamento, que se estendeu para 17 monitores. Participaram 17 

alunos do 2º e no 3º ano do curso de Física, que iriam monitorar grupos de alunos 

de 1º e 2º ano. Três dos monitores haviam sido monitores no ano anterior com 

participação no primeiro treinamento; outros sete haviam sido alunos do CPI de 

Física no ano anterior e os seis restantes não haviam tido qualquer contato com o 

primeiro programa. Participaram ainda seis professores encarregados de 

acompanhar a parte teórica do curso, e os dois instrutores, também programadores 

do treinamento.  Este treinamento teve caráter intensivo, durando 15 dias, ministrado 

no período de férias.  

 

A descrição da segunda aplicação refere-se à exemplos de dados coletados 

demonstrando a aplicação dos procedimentos anteriormente descritos, bem como, o 

efeito dos mesmos sobre o comportamento do monitor. Há explicações sobre a 

utilização das fichas de observação de entrevista de avaliação, exemplificação de 

aplicação dos procedimentos de controle inseridos na situação simulada de 

entrevista, análise da discussão da entrevista e descrição/análise dos dados obtidos. 

 

Nas considerações finais, a autora chama atenção para o fato de que o 

planejamento e aplicação de um programa de treinamento se distanciam, por vezes, 

das condições encontradas por ocasião da aplicação, onde muitas condições não 

previstas podem acontecer.  

 

No presente caso, houve a constatação de que o CPI de Física não oferecia 

condições para que o monitor cumprisse suas funções, atingindo os objetivos 

propostos do CPI de Física. Isso levou a um refinamento na definição das 

dimensões de interação relevantes para o treinamento e reformulação das condições 
                                                 
61 Com a ajuda do recurso de gravação, dos observadores (outros monitores em treinamento) e pelo 
instrutor.  
62 Novas fichas, uso de gravação, discussão na entrevista, dados registrados por observadores, todos 
propiciando refinamento de observação e auto-observação de categorias dadas.  
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de controle dos sujeitos-monitores e/ou observadores.  A autora ressalta que as 

dimensões de interação monitor-aluno podem se aproximar das dimensões de 

qualquer interação social genérica e sugere que estudos sejam realizados a 

respeito.  

 

Avaliando as reformulações realizadas, a autora destaca que foi possível direcionar 

a discussão das observações para  características da condução da entrevista e seu 

efeito sobre o desempenho do aluno-monitor, bem como, sua relação com o 

cumprimento do critério de desempenho do mesmo. A utilização de gravações 

permitiu maior objetividade na avaliação da atuação do monitor e do aluno. A 

discussão entre observadores possibilitou o aparecimento de comportamentos 

indicadores de auto-observação. Segundo a autora, essa auto-observação garantiria 

o aparecimento de manutenção do comportamento recém adquirido por permitir a 

passagem dos controles do treinamento para o controle do comportamento por 

estímulos naturais. “A implicação de tais reforçadores naturais para a manutenção 

do comportamento além da situação de ensino ou de terapia é desenvolvida por 

Ferster.” (p. 86).  

 

A autora chama a atenção para o fato de que o programa para treinamento de 

monitores funciona como um sistema acoplado a um programa-base, que é o 

programa do curso que se deseja ensinar. Quaisquer defasagens em qualquer dos 

planos ou em condições de ensino repercutem um sobre o outro, implicando em 

mudanças nas condições de ensino, e na própria atuação do monitor.  

 

Aponta a necessidade de desenvolvimento de procedimentos empíricos (com base 

em dados) para a reformulação de programas de contingências de ensino, com base 

na sua experiência em reformulação progressiva. A análise de contingências a partir 

de dados pode gerar reformulações que aumentem a eficiência do programa e a 

identificação de reforçadores intrínsecos à situação educacional.  

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento  
 
Aspectos filosóficos não são aspectos enfatizados pelo CPI de treinamento proposto 

pela autora do trabalho, embora haja menção aos mesmos na etapa de treino 
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introdutório, ao efetuar procedimentos de modelagem e treino discriminativo com os 

monitores acerca das diferenças entre ensino tradicional e novas proposições de 

ensino, nas quais o curso programado individualizado estaria inserido. Para tal, 

foram discutidos aspectos envolvidos em concepção de ensino que remontam 

também à concepção de homem, de aprendizagem e de modelo de causalidade por 

conseqüências, embora esses últimos aspectos não tenham sido discutidos 

diretamente.  

 

Mescla concepção de ensino com concepção de aprendizagem, de comportamento 

e de homem, com embasamento teórico em Freire. Tal concepção não é 

incompatível com a da análise do comportamento, uma vez que a orientação do 

processo-aprendizagem de um aluno ativo, agente de sua própria aprendizagem, 

pressupõe a emissão de comportamentos que possam ser consequenciados e o 

fornecimento de condições antecedentes que propiciem sua emissão numa direção 

efetiva. De fato, o comportamento do aluno é o ponto de partida de qualquer 

programação, embora a atividade do aluno não retire a responsabilidade do 

professor na sua tarefa de estabelecimento de contingências que, mais do que 

facilitar a aprendizagem, garantam que ela ocorra. Isso difere de conceber o aluno 

como receptáculo do conhecimento (conforme a autora enfatiza como característica 

das concepções tradicionais de ensino) e se aproxima de conceber o ensino como 

tarefa planejada e sistemática com direção e sentido. Isso é ensinado ao 

monitor/aluno.  

 

Pardo (1978) problematiza a questão dos objetivos de ensino (o que ensinar) 

aliando-os a questões éticas63. Também alia a natureza ética da escolha e 

consecução dos objetivos à questão ideológica, embora não se estenda nas 

mesmas.  

 

“Finalizou-se esta parte do seminário colocando-se que a escolha dos 

objetivos para um curso poderia parecer muito simples e sem maiores 

implicações. Porém, toda escolha de objetivos tem uma série de 

implicações para o funcionamento de um curso, e está baseada em 

                                                 
63 Assim como Mejias, em trabalho anterior.  
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pressupostos de natureza ética e ideológica. Como se pretendia que o 

monitor conduzisse os alunos à consecução desses objetivos, ou pelo 

menos ajudasse a isso, era necessário que ele soubesse e discutisse o 

que significavam esses objetivos para o funcionamento do curso e 

principalmente para sua atuação dentro dele.” (p. 58) 

 

Conceitos básicos de análise do comportamento   
 
O treino não discute conceitos básicos de análise do comportamento, mas fornece 

elementos sobre a abordagem a partir de aspectos de sua aplicação na situação de 

ensino. Isso se inicia na primeira aplicação a partir do exame de propostas 

consideradas antagônicas, como ensino tradicional x novas proposições e pelo 

ensino das principais dimensões que caracterizam um CPI (curso programado 

individualizado), tal como proposto por Keller.  

 

Na segunda aplicação enfatiza a interação monitor-aluno e a modelagem de 

repertório de criação de situações antecedentes e conseqüentes ao comportamento 

do aluno sob forma de categorias relevantes de interação, auto e hetero-análise das 

mesmas. O enfoque é pois, predominantemente, no desenvolvimento de habilidades 

de aplicação de princípios propriamente ditas e não no ensino de conceitos básicos.  

 

Método de pesquisa da análise do comportamento 
 

São enfatizados aspectos que podem ser considerados de pesquisa como a 

observação e registro do comportamento do monitor em treinamento em relação a 

seus pares (outros monitores em treinamento) e de monitores-observadores, com a 

finalidade de estabelecer medidas que possibilitem análises sobre o comportamento 

do aluno, do monitor, da interação entre eles e do alcance dos objetivos propostos. 

Isso é explicitado na descrição de objetivos do treino de monitores (Exemplos: 

Relatar características das avaliações com preenchimento de tabelas ou tabulação 

de dados, construção de gráficos, identificação de categorias comportamentais pré-

estabelecidas etc.) 
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Ensino  
 
Entre as funções do monitor propostas nos objetivos gerais e intermediários da 

aplicação do primeiro programa encontram-se o fornecimento de ‘estímulos 

programados padronizados’ (ou situações ‘antecedentes’ previstas na programação 

do treinamento) ao comportamento (instruções, esclarecimento de dúvidas, 

distribuição de material, enfim, estímulos acadêmicos que aumentem a probabilidade 

de emissão de respostas acadêmicas adequadas pelo aluno), identificação de 

existência ou ausência de pré-requisitos necessários para a atividade, emissão de 

conseqüentes (a liberação de estímulos sociais e acadêmicos contingentes à 

emissão de respostas pelo aluno), avaliação do desempenho dos alunos em acordo 

com os objetivos e critérios de desempenho estabelecidos pelo 

programa/programador.  

 
A organização do treinamento assegurou o contato do monitor com os assuntos 

acadêmicos e com a forma de ensiná-los (nos anexos do trabalho há descrição do 

material de comparação entre ensino tradicional e novas proposições), atendendo 

ao princípio de ensino como atividade de caráter planejado e intencional. Esse 

processo se dá, no presente trabalho, por meio de atividades diversificadas como 

leitura de textos, discussões em grupo etc. (também em anexos – comparação 

ensino tradicional x novas proposições).  

 

Os conteúdos de física e os objetivos contidos no CPI de Física a ser aplicado ao 

aluno são predominantemente verbais ou relativos a processos de pensamento 

(comportamento encoberto), embora não excluam a experimentação e os 

comportamentos relacionados à tarefa de fazer ou replicar pesquisa. Dada a estreita 

relação entre comportamento verbal e processos de pensamento aliados a raciocínio 

lógico, problematiza a questão dos comportamentos encobertos e do seu ensino 

quando da reformulação do CPI e da proposição do segundo treinamento.  

 

Menciona a concepção de educação da abordagem como preparo para o mundo 

existente fora da escola, no material do treino introdutório, fornecido ao monitor, 

como objetivo formativo do ensino de levar o aluno a ser eficiente na aquisição e uso 
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do conhecimento e aplicá-lo, o que está em consonância com os aspectos de “o que 

ensinar” (autonomia, utilização do conhecimento num tempo futuro).  

 

Poderíamos dizer que a função do monitor aqui se assemelha muito a de um 

professor (em comparação a trabalhos realizados com professores no mesmo 

período histórico), exceto pelo fato de não ser ele o planejador ou o programador 

propriamente dito e de estar sendo preparado para atuar sob a supervisão do 

programador, que é quem estabelece as eventuais modificações/alterações no 

programa. Levando-se em consideração que em outros trabalhos analisados, 

quando o sujeito era o(s) professor (es), o papel do mesmo também era de 

intermediário entre o pesquisador e o aluno e/ou entre o psicólogo e a criança, 

poder-se-ia afirmar que não existe muita diferença entre as atribuições concernentes 

ao papel do professor e do monitor nos trabalhos até agora analisados dentro do 

mesmo período histórico. O papel do monitor no presente trabalho é o de 

intermediário entre programa e aluno (agindo como fonte de estimulação social e 

acadêmica, favorecendo o contato entre as contingências e programadas e o aluno) 

e entre ‘programação-aluno’ e programador (monitor como mediador fornecendo ao 

programador elementos para a avaliação do programa de contingências). O monitor 

deveria solicitar o auxílio do professor ou da programação em situação não previstas 

na programação ou em situações de dificuldade de aplicação do mesmo. No treino 

introdutório fornecido ao aluno a função do professor é explicitada como sendo a de 

acelerador do processo de aprendizagem, colocando o aluno em contato direto com 

o conhecimento.  

 

Pode-se afirmar que há clara formulação de objetivos gerais e intermediários, no 

ensino do monitor (e no ensino do aluno relativos ao conteúdo do curso) Note-se 

que treino ou treinamento são os termos utilizados pela autora. Os objetivos do 

treinamento centram-se predominantemente no ‘como ensinar’, dentro do CPI, para 

o monitor. O ensino de motivação (no material do treino introdutório) ou o processo 

motivacional do futuro aluno é considerado derivado da interação com o professor e 

com os demais alunos e a do aluno/monitor derivado dos resultados obtidos pelo 

aluno em sua interação com o mesmo. A autora considera importante que o monitor 

conheça os objetivos do CPI para o aluno, no entanto, ele não é ensinado a formular 

objetivos. Esta tarefa permanece sob o encargo do programador/instrutor.  
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O papel da escola em contribuir para a sobrevivência da cultura (‘para que ensinar’), 

não se pode afirmar que tenha sido aspecto evidenciado no treinamento.  

 

A identificação de repertórios, de pré-requisitos etc. (‘Para quem ensinar’ ), prevista 

nos objetivos de formação do monitor, porém, não é atividade inserida na execução 

do treinamento. A ausência de pré-requisitos do aluno para a atividade deveria ser 

identificada pelo monitor nas dúvidas apresentadas pelo mesmo, quando deveria 

fornecer material adicional visando suprir os pré-requisitos.  

 

Mais uma vez, o aspecto enfatizado no treinamento do monitor (‘Como ensinar’), 

feito via programação de ensino, tanto na primeira aplicação como na segunda, 

referem-se à aspectos diferenciados nos diferentes momentos.  

 

A utilização de reforçadores pelo monitor é aspecto presente neste trabalho64. O 

monitor deve ser hábil na liberação ou escolha de estimulação social e acadêmica 

contingente ao comportamento dos alunos.  

 

 

A partir do estabelecimento de contingências que propiciassem a atuação de 

reforçadores naturais sobre o comportamento do monitor, seria propiciada também a 

sua manutenção. O reforço propiciado ao monitor pelas conseqüências naturais do 

exercício de sua atividade ou oferecimento de condições ou arranjo de contingências 

que propiciassem a identificação e atuação de reforçadores instrínsecos à interação 

educacional, também é considerado pela autora. A auto-observação do próprio 

comportamento em relação com a observação do comportamento do aluno, 

propiciada pela discussão das interações simuladas pareceu ser, para a autora, uma 

condição importante para o estabelecimento de controle do comportamento do 

monitor para estímulos naturais, propiciando a reformulação do comportamento do 

monitor e do próprio programa com base em dados empíricos. “...Esta parece ser 

uma condição importante para a garantia da permanência dos controles que a 

                                                 
64 E em todos os outros analisados até o presente momento. 
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programação do treinamento procurou estabelecer, pois favoreceria a passagem do 

controle do comportamento para estímulos naturais.” 

 

 

Conforme já mencionado, a autora do presente trabalho considera necessário que 

os monitores soubessem acerca dos objetivos (e de como os programadores 

direcionavam o processo de planejamento para atingi-los), execução e reformulação 

da programação de ensino. Os monitores, no  entanto, não efetuavam planejamento 

de ensino. Eles eram instrumentos de ligação entre a programação e o aluno, bem 

como, entre a interação ‘programação-aluno’ e programador, fornecendo subsídios 

para o professor/programador e permitindo ao programador a avaliação e 

reformulação do programa a partir de tais subsídios oferecidos pelo monitor. O  

segundo treinamento foi reformulado a partir de dados empíricos proporcionados 

pelo monitor. As condições de execução que pareciam se desvincular ou não 

estarem previstas na programação foram revistas e refomuladas. Para tanto, o 

desenvolvimento comportamentos de auto-observação e de observação foram 

enfatizados na segunda aplicação.  

 

O ensino dos monitores foi realizado num esquema programado e individualizado, 

com introdução crescente das funções de monitoria a serem exercidas, com 

acompanhamento por parte do planejador que garantisse controle sobre a 

emergência e reforçamento diferencial dos comportamentos esperados.  

 

Características de como ensinar, próprias do CPI enquanto metodologia/técnica de 

ensino, também foram previstas no treino de monitores (bem como no futuro ensino 

de alunos): fortalecimento de aproximações sucessivas ao comportamento final 

(modelagem por reforçamento diferencial); ritmo individualizado de ensino, requisito 

de perfeição à cada unidade; uso de palestras e demonstrações; ênfase dada à 

palavra escrita nas comunicações entre professores e alunos e o próprio uso de 

monitores.  

 

De acordo com os preceitos de como ensinar dentro da abordagem behaviorista 

radical, o monitor era orientado a ter como ponto de partida da sua atuação o 

comportamento apresentado pelo aluno, uma vez que não se pode atuar (ex.: 
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reforçar e modelar) sobre a ausência de comportamento, pressupondo-se um caráter 

ativo do sujeito na aprendizagem65.  

 

A utilização de instruções é fortemente presente no treino dos monitores, bem como 

manutenção de registros sobre as respostas dos monitores como base para 

modificações de materiais e procedimentos de ensino.  

 

O mesmo ocorre para avaliação dos processos de ensino e aprendizagem como 

condição para novos planejamentos. A avaliação do monitor seria feita pela 

modificação do seu comportamento, motivo pelo qual, talvez, a observação e a 

simulação como técnica de ensino do monitor foi tão valorizada, especialmente na 

segunda aplicação. Houve reformulação do programa de treinamento para a 

segunda aplicação baseada em dados empíricos advindos da primeira aplicação.  

 

A utilização de tecnologia de ensino está evidenciada, especialmente no passo 2 do 

treino introdutório de monitores, dedicado ao estudo do texto “Adeus, Mestre” de F. 

Keller, com exame e posterior aplicação das características básicas de um CPI. Na 

programação de ensino do monitor encontra-se o ensino dos elementos que 

caracterizam o ensino em um curso programado individualizado, conforme proposto 

por Keller, seu idealizador, dentro de uma concepção de análise do comportamento.  

 

O principal conjunto de categorias enfatizadas no estudo diz respeito a aspectos 

técnicos de como ensinar e do desenvolvimento de habilidades de pesquisa, 

observação e registro em fichas, questionários etc.  e da viabilização de suas 

condições de ocorrência, sem privilégio de ensino de conceitos básicos ou de 

aspectos filosóficos. 

 

 

 

 

 
                                                 
65 Em casos onde o comportamento, por alguma razão, não é emitido, técnicas que privilegiem 
fornecimento de antecedentes, como a instigação, são utilizadas; embora esse aspecto não tenha 
sido utilizado no presente trabalho.  
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CONSTANTINO, Elizabeth Piemonte (1979). Treinamento de paraprofissionais em 

programas recreativos para crianças do primeiro grau escolar. Dissertação 

apresentada ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo para 

obtenção do grau de Mestre em Psicologia. Orientada pela Profa Margarida H. 

Windholz.  

 

Resumo da autora: O objetivo do presente trabalho foi o de treinar professoras na 

organização e aplicação de programas recreativos à crianças do 1º grau escolar, 

tendo em vista a generalização do uso de jogos para a situação de recreio. Os 

sujeitos desse estudo foram sete professoras de 1º grau, cinco efetivas e duas 

substitutas, voluntárias, que lecionavam em classes de 1ª a 4ª série, numa escola 

pública, situada na cidade de Assis, São Paulo. Estas professoras trabalharam com 

70 crianças de 1ª e 2ª séries e 100 de 3ª e 4ª séries. O trabalho constou de três 

etapas de treinamento e uma de avaliação: 1ª) Treino de observação das 

professoras e registro de comportamentos lúdicos das crianças; 2ª) Organização e 

treinamento de programas recreativos para as crianças; 3ª) Aplicação dos 

programas recreativos e 4ª) Avaliação do treinamento e da manutenção do 

comportamento e das crianças. Para o desenvolvimento destas etapas construímos 

um manual de treinamento, onde descrevemos os objetivos comportamentais finais, 

as atividades, o material e as instruções orais e práticas. Os resultados 

demonstraram que as professoras aprenderam a organizar e aplicar programas 

recreativos para as crianças e que como efeito de sua atuação, os alunos 

aprenderam as atividades recreativas e generalizaram seu uso para as situações de 

recreio. O trabalho confirma a validade de treinar paraprofissionais para atuarem em 

situações escolares e sugere que muitos outros trabalhos podem ser realizados 

nessa área.  

 

Justificativa para a formação do professor 
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O trabalho surgiu das queixas escolares generalizadas sobre problemas no horário 

do recreio pela escola e da inexistência de uma programação de atividades para o 

horário do recreio 66. A formação de professores (treinamento de paraprofissionais é 

o termo utilizado) é descrito como uma estratégia para multiplicação do esforços do 

pesquisador em alcançar um número maior de crianças e atingir o objetivo do 

trabalho, uma vez que são os professores que permanecem a maior parte do tempo 

com as crianças e são os ‘aliados naturais’ na resolução de problemas escolares.  

 

Relata a profusão de trabalhos de modificação de comportamento com 

‘paraprofissionais’ na literatura, entre eles os professores (além de pais, enfermeiras, 

auxiliares e atendentes) nas mais diversas instituições67.  

 

Não há menção à existência de vínculo profissional entre pesquisador e a escola, 

mas ‘treinamento de paraprofissionais’ é definido como uma estratégia de emprego 

de outros profissionais (que não o psicólogo) para obtenção de um objetivo comum. 

O termo ‘paraprofissional’ era definido pela literatura pelo que ele não é, ou seja, não 

é um profissional detentor de conhecimentos específicos, muito embora possa ser 

um profissional de outra área.  

 

“O próprio termo – paraprofissional – muito usado na literatura psicológica 

recente, é ambíguo, porque diz aquilo que ele não é, ou seja, não é um 

profissional (Riessman, 1969). Isto não significa, entretanto, que ele não 

possa ser um profissional em outras áreas, que não aquelas do 

profissional, para as quais serve como auxiliar ou intermediário. Assim, por 

exemplo, enfermeiras, atendentes de hospitais psiquiátricos, pais, 

professores, estudantes, podem ser considerados paraprofissionais, em 

relação a psicólogos ou psiquiatras, uma vez que não possuem os 

conhecimentos e as habilidades destes últimos. Essa é a maneira como 

empregaremos o termo – paraprofissional – em nosso trabalho.” (p. 4) 

 

                                                 
66 Reforçamento de incompatíveis.  
67 A literatura relatada especificamente com professores é semelhante à relatada nos trabalhos 
analisados anteriormente (Leite, Bittencourt e Mejias) acrescida de publicações mais recentes. 
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Uma das principais vantagens relatadas para o treinamento do professor (ou do 

paraprofissional) é, portanto, a ampliação do campo de atuação do psicólogo. As 

outras vantagens seriam o também já mencionado contato privilegiado que 

possuiriam com a criança (ou o paciente) no ambiente natural e a economia de 

recursos (falta de material, falta de pessoal qualificado)68.  

“O emprego do paraprofissional oferece importantes vantagens. Uma 

delas é a ampliação do campo de atuação do profissional, outra é o fato 

destas pessoas fazerem parte do ambiente natural dos que necessitam de 

auxílio e de exercerem um controle sobre os mesmos. Em virtude de seu 

papel natural no ambiente, essas pessoas permanecem um tempo maior 

junto aos que precisam de ajuda do que faria o psicólogo. Oferecendo-se-

lhes treinamento em habilidades específicas, essas pessoas podem 

exercer uma influência efetiva na prevenção e correção de problemas 

psicossociais.” (p. 5) 

 

“Uma outra vantagem do emprego do paraprofissional é a economia. Falta 

de material; falta de pessoal qualificado e aumento do trabalho, são alguns 

dos problemas de que ouvimos falar constantemente. No campo da 

educação, como analisa O´Leary (1975), o paraprofissional adulto pode 

representar a solução para várias de suas crises.” (p. 5) 

 

Apesar da diferença na nomenclatura (professor e paraprofissional) o papel 

conferido ao professor é o mesmo de trabalhos anteriores, qual seja, o de 

intermediário entre o pesquisador e a criança ou entre o psicólogo e o aluno69. O 

objetivo expresso foi o de treinar professores para organizar e aplicar programas de 

recreação a crianças de 1º grau escolar. Há, portanto, preocupação com o 

desenvolvimento e manutenção de repertório profissional70. “Tomada esta decisão, 

várias outras questões surgiram, referentes à forma e ao conteúdo específico dos 

treinos dos professores, a fim de que estes pudessem servir como nossos 

mediadores e atuar sobre o comportamento recreativo das crianças...”. (p. 5) 
                                                 
68 Essa última vantagem também é relatada por outros autores, como Mejias e Bittencourt, embora, 
nesses trabalhos houvesse preocupação expressa com a instrumentalização do professor ao realizar 
o seu trabalho (em contraposição à ampliação do campo de atuação do psicólogo).  
 
69 Assim como na visão de Mejias, Bittencourt e mesmo Leite (anteriormente analisados).  
70 Também encontrada nos autores anteriores. 
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Dentro da literatura da área destaca Ayllon e Wright (1975), ao discutirem a questão 

do treinamento de paraprofissionais e os procedimentos empregados nos mesmos, 

seja individualmente, seja em grupo, que consistiam em: 

 

“Em geral, os programas de treinamento consistiram, individualmente ou 

em combinações, no seguinte: a) instruções concretas; b) aulas de 

treinamento em relação aos princípios e teoria sobre modificação de 

comportamento71; c) demonstrações; d) sessões de reforçamento verbal; 

e) sistema de “dicas”; f) discussão geral dos objetivos e planejamento dos 

procedimentos; g) treinamento sobre como observar e registrar o 

comportamento e h) tarefas de leitura” (Ayllon e Wright; 1975 contido em 

Constantino, 1979 p. 8) 

 

Gardner (1972) avaliou a efetividade dois procedimentos no treinamento de 

paraprofissionais (no caso, atendentes institucionais), o role playing e a ‘leitura’. O 

role playing teria demonstrado ser mais eficaz no ensino de habilidades de 

modificação de comportamento e a leitura teria sido mais eficaz no ensino de 

princípios de comportamento72.  

 

Menciona Becker (1974) que, a exemplo de Mejias, também utilizou a execução de 

pequenos projetos de modificação de comportamento como técnica de ensino de 

modificação de comportamento (no caso, de princípios de reforçamento para pais e 

não para professores).  

 

O feedback é mencionado como procedimento de ensino de aplicação de princípios 

operantes para pais, atendentes, professores entre outros. Esse procedimento é 

definido como fornecimento de informações sobre o desempenho dos que estão 

                                                 
71 Ponto questionado por Leite, em análise anterior. 
72 Interessante notar como a literatura vem sendo eficaz em demonstrar a diferença em conhecer 
princípios de análise do comportamento e aplicá-los (Leite e Constantino), o que pode ser um 
caminho útil para repensar a forma de propostas de formação de professores na abordagem (e outras 
também). A possibilidade de ensinar habilidades de aplicação de princípios analítico-comportamentais 
não exclui a possibilidade de se utilizar ensino formal de princípios teóricos e conceitos básicos de 
análise do comportamento .  
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sendo treinados durante a realização do treinamento, para que possam, a cada 

momento, melhorar sua realização. O feedback pode ser realizado sem 

aprendizagem anterior de conceitos teóricos73, ilustrado pelo trabalho de Cooper, 

Thomson e Baer (1970).  

 

“... O trabalho realizado por Cooper, Thomson e Baer (1970) ilustra este 

procedimento. Esses autores fizeram uma tentativa para aumentar a 

atenção de professoras a comportamentos adequados, desejáveis de 

crianças, fornecendo-lhes ‘feedback’ quanto ao seu comportamento de 

atender os alunos seletivamente, conforme apresentassem 

comportamentos adequados ou inadequados. No entanto, os professores 

não receberam nenhum treino específico quanto aos princípios de 

reforçamento. Após um período de linha de base, em que se registraram 

os comportamentos de ‘atenção’ das professoras às respostas adequadas 

das crianças, tais como ocorriam normalmente dentro da sala de aula, 

iniciou-se um procedimento de ‘feedback’. Este era dado por observadores 

que ficavam na sala de aula, registrando os comportamentos e incluía: 1) 

a definição do comportamento emitido; 2) a freqüência de sucesso a cada 

10 minutos; 3) a taxa diária de respostas adequadas e 4) a freqüência de 

falhas por sessão. “(p. 9 e 10) 

 

Quanto maior o número de itens envolvidos no feedback melhor parece ser a 

eficácia do procedimento, segundo os autores acima citados. Esse método não 

exclui, a priori, o treino formal em princípios de aprendizagem e/ou outros conceitos 

teóricos da abordagem. Panyan, Boozer e Morris (1970) utilizaram feedback logo 

após treino em princípios de reforçamento com o objetivo de manter o uso diário de 

métodos operantes por pessoal não profissional em instituição. Patterson, Cooke e 

Liberman (1972) utilizaram boletins informativos semanais como forma de feedback 

com enfermeiras, com redução de turn over da equipe.  

 

                                                 
73 De modo semelhante ao realizado por Leite.  
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Refere-se ao problema da manutenção do comportamento adquirido com treino em 

princípios comportamentais e sua aplicação, ao mencionar a utilização de bilhetes 

mais ‘recompensa’ monetária74 com os membros de uma equipe institucional.  

 

A autora do trabalho ora analisado considera o feedback uma técnica superior às 

demais por atender tanto à aquisição quanto à manutenção da habilidade instalada 

de modificar comportamento, sem que seja necessária a aprendizagem anterior de 

conceitos75 da teoria do reforço (teoria do reforço é o termo utilizado pela autora), 

conforme já mencionado. “Finalmente, o procedimento de ‘feedback’, entre as 

técnicas usadas para treinar paraprofissionais, se mostrou a mais adequada para o 

nosso trabalho”. (p. 12) 

 

O objetivo geral do trabalho foi: “... treinar professores na organização e 
aplicação de programas de recreação a crianças do 1º grau escolar.” (p. 13)  
 
Características do estudo e métodos empregados no treinamento do 
professor.  
 

O objetivo amplo de treinar professores na organização e aplicação de programas de 

recreação escolar para crianças de 1º  grau constou de três etapas de treinamento 

(descrito em maiores detalhes num manual de treinamento das atividades 

recreativas apresentado como anexo do trabalho), cada qual com seus objetivos 

específicos.  

 

“1ª Etapa:Treino de Observação dos Professores e Registro de 
Comportamentos lúdicos das Crianças.  
a) Treinar as professoras a fazerem registros de observação das 
atividades lúdicas empregadas pelas crianças, durante o recreio;  
b) Treinar as professoras a elaborarem folhas de síntese de suas 
observações;  

                                                 
74 Porém, questionamos o uso desse tipo de procedimento por se tratar de uma conseqüência 
bastante arbitrária e dificilmente encontrada nos ambientes naturais, dificultando o estabelecimento 
de controle pelas conseqüências naturais, quais sejam, a modificação do comportamento 
propriamente dito. 
75 Com posição assemelhada à de Leite. 
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c) Treinar as professoras a calcularem a fidedignidade de seus 
dados de observação, comparando-os com os de seus colegas. 
2ª Etapa: Organização e Treinamento de Programas recreativos para 
as Crianças: 
a) Treinar as professoras na programação de jogos recreativos para 
as crianças de 1ª a 4ª séries de 1º grau;  
b) Treinar as professoras na execução dos jogos recreativos, quanto 
a: 1º) preparação do local para o desenvolvimento dos jogos; 2º) 
treino de ordens verbais ou instruções para execução dos jogos e 3º) 
treino dos exercícios físicos contidos nos jogos; 
c) Treinar as professoras no uso de técnicas de reforço;  
d) Treinar as professoras na correção de erros que podem ser 
cometidos, durante a realização dos jogos;  
e) Treinar as professoras no emprego de ‘dicas’ ou expressões 
verbais, que sugiram às crianças a possibilidade de fazerem uso 
durante o período de recreio, dos jogos e aprendidos nas sessões de 
treino. 
3ª Etapa: Aplicação dos Programas Recreativos:  
a) Levar as professoras a melhorarem o seu desempenho na 
aplicação de jogos, fornecendo-lhes informações semanais 
(‘feedback’) sobre a sua realização;  
b) Treinar as professoras a registrarem as atividades lúdicas 
empregadas pelas crianças durante o recreio, para verificarem em 
que medida os jogos que foram treinados estavam sendo usados 
pelas mesmas.  
Avaliação do Treinamento e da Manutenção do Comportamento dos 
Professores e das Crianças.  
a) Verificar se o desempenho dos professores se manteve, mesmo 
após o término do treinamento.  
b) Verificar se as crianças empregaram os jogos aprendidos no 
recreio e se continuaram a fazê-lo, mesmo após o término das 
sessões de treinamento.”(pps 13 e 14) 
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Os sujeitos do estudo foram sete professoras de 1ª a 4ª série que trabalharam com 

70 crianças de 1ª e 2ª séries e 100 de 3ª e 4ª séries, entre as idades de 6 a 12 anos, 

aproximadamente. Os observadores foram 10 estudantes de psicologia.  

 

Na primeira etapa (treino de observação dos professores e registro de 

comportamentos lúdicos das crianças) houve três sessões de treino com os sujeitos 

expondo os objetivos comportamentais finais, as atividades, o material e as 

instruções orais e práticas. As professoras foram divididas em três grupos  (de 

observação) e realizaram observações de crianças envolvidas em alguma 

brincadeira durante o recreio. As sessões de observação tinham duração de 30 

minutos e foram feitas durante sete dias. Os dados foram anotados em folhas de 

registro e  efetuaram-se cálculos de fidedignidade da observação76.  

 

Na segunda etapa (organização e treinamento de programas recreativos)  também 

foram expostos, inicialmente, os objetivos comportamentais finais, as atividades, o 

material, as instruções orais e práticas. Foram realizadas cinco sessões de treino. 

Nessa etapa duas professoras substitutas deixaram a instituição e foram 

substituídas por 05 estudantes de psicologia.  

 

Os programas foram organizados pelas professoras efetivas, utilizando-se dos 

registros de observação da etapa anterior, de roteiros para a descrição de jogos, 

critérios de desenvolvimento psicomotor e tipos de jogos preferidos por crianças em 

idade escolar. Para o treinamento os sujeitos foram divididos em cinco grupos (de 

treinamento) formados por uma professora efetiva e um estudante de psicologia. O 

treinamento dos grupos aconteceu uma vez por semana e consistiu em como 

                                                 
76 Na 1ª etapa (sessões I, II e III do Treino de Observação dos Professores e Registro de 
Comportamentos Lúdicos das Crianças) os objetivos comportamentais finais a serem desenvolvidos 
pelas professoras foram para a sessão I: “a.1. Verbalizar os objetivos propostos pelo experimentador 
quanto ao programa de recreação a ser desenvolvido; a.2. Preencher as folhas de observação e 
registro conforme as instruções, registrando os comportamentos emitidos pelas crianças, de acordo 
com os critérios de avaliação estabelecidos.” (p. 50 Anexo 1 grifos nossos). Para a sessão II: “a.1.         
Após as correções necessárias nas folhas de treino em observação, reescrever de forma objetiva 
comportamentos que devem ser registrados nas folhas, conforme os critérios já citados; a.2. Registrar 
adequadamente todas as informações exigidas nas folhas de observação, de acordo com instruções 
recebidas durante a sessão, nas observações a serem realizadas.” (p. 54 Aenxo I). Para a sessão III: 
“a.1. Preencher as folhas de síntese, registrando os jogos mais freqüentes realizados pelas crianças 
observadas e os demais dados exigidos; a.2. Calcular corretamente, a partir de instruções recebidas, 
o índice de fidedignidade dos registros de observação.” (p. 56 Anexo 1) 
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executar os jogos, como e quando utilizar reforços sociais contingente à execução 

correta dos exercícios e cumprimento das regras do jogo e como corrigir os erros 

cometidos.  

 

Na etapa de aplicação (3ª etapa) os grupos de treinamento aplicaram os programas 

montados na 2ª etapa no horário das aulas de educação física, uma vez por 

semana. Houve instrução dos grupos sobre emprego de dicas ou expressões 

verbais, cujo objetivo era lembrar à crianças que os jogos aprendidos poderiam ser 

utilizados na hora do recreio. “Foram usadas, por exemplo, ‘dicas’, como estas: ‘esse 

jogo pode ser usado durante o recreio’, ou ’Olhem, esse jogo é interessante para se 

brincar no recreio’." (p. 18)77

 

Houve desenvolvimento paralelo da 2ª e 3ª etapas. Cada programa era organizada 

num primeiro momento e aplicado em seguida para não distanciar o período de 

treinamento do da aplicação. Foi utilizado um procedimento de ‘feedback’ nas 

sessões de aplicação. Para tanto outras cinco estagiárias de psicologia atuaram 

como observadores nas sessões de aplicação visando colher dados sobre o 

desempenho dos grupos de treinamento que viabilizassem o ‘feedback’. Os dados 

registrados foram relativos a : “1) Emprego de material; 2) Transmissão de 

instruções à execução de jogos; 3) Desenvolvimento dos jogos e 4) Manipulação do 

comportamento das crianças, de acordo com princípios de reforço.”(p. 18) 

 

As informações das folhas de registro foram usadas nas sessões de treino que 

antecediam cada sessão de aplicação, subsidiando a discussão sobre os sucessos 

                                                 
77 Na 2ª e 3ª etapas (Organização e Treinamento de Programas Recreativos – Sessões IV e VIII e 
Aplicação de programas recreativos – aplicadas intercaladamente)  os objetivos foram, para a sessão 
IV: “Elaborar um programa de recreação, que abranja o período de uma semana, sito é, para uma 
aula de Educação Física de  60 minutos de duração, de acordo com os critérios estabelecidos77.” (p. 
61 Anexo 1). Para a sessão V: “a.1. Após discussão e avaliação de cada programa, corrigi-lo de 
acordo com os critérios estabelecidos; a.2. Explicar adequadamente cada jogo, a ser feito pelos 
alunos, usando um tom de voz audível e dispondo-o de modo que todos possam ver e ouvir; a.3. 
Desempenhar corretamente os exercícios físicos exigidos em cada jogo a ser treinado; a.4. Reforçar 
imediatamente o desempenho correto dos alunos; a.5. Corrigir imediatamente os erros cometidos 
pelos alunos, durante o desempenho dos jogos, assim como a ocorrência de fraudes e não 
obediência às regras fixadas; a.6. Usar as ‘dicas’, sugerindo às crianças o emprego do jogo treinado, 
durante o recreio, conforme instruções recebidas.” (p. 64 Anexo 1 grifos nossos). As sessões VI, VII e 
VIII seguiram o mesmo procedimento para a 5ª sessões. Na 3ª etapa houve uma sessão adicional 
com as professoras em que o objetivo comportamental final descrito era: “Usar as Folhas de 
Observação de acordo com as instruções recebidas.” (p. 81 Anexo Ii).  
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e falhas de seu desempenho. Os observadores foram treinados em uma sessão 

quanto a objetivos comportamentais finais, as atividades, as instruções orais e 

práticas e preparação do material necessário.  

 

No período de aplicação dos programas recreativos,  as professoras iniciaram a 

observação do recreio e dias alternados da semana. O objetivo era contar e registrar 

o “número de crianças que brincavam de uma ou mais atividades lúdicas 

aprendidas, e através desses dados verificar a ocorrência de generalização do uso 

dos jogos treinados, nas sessões de aplicação para as situações de recreio.” (p. 19). 

As professoras foram treinadas para essa atividade em uma sessão para a qual 

foram elaborados objetivos comportamentais finais, atividades, instruções e 

preparado material necessário.  

 

A avaliação do treinamento e da manutenção do comportamento dos 
professores e das crianças, segundo a autora, foi prejudicada pelo início das 

provas finais, motivo pelo qual durou apenas uma semana, embora, a princípio 

tivessem sido previstas três semanas.  

 

Houve aplicação de testes estatísticos inter grupos e o treinamento foi considerado 

eficaz para os grupos, com melhora no desempenho dos mesmos até o final das 

sessões de aplicação; em outras palavras, as professoras aprenderam a organizar e 

aplicar programas recreativos para as crianças de 1º grau escolar. Os resultados são 

semelhantes aos de outras pesquisas realizadas de treinamento de para 

profissionais em modificação de comportamento, pelo psicólogo, envolvendo grande 

número de pessoas ao mesmo tempo. Estes resultados confirmam os de outras 

pesquisas realizadas (Tharp e Wetzel, 1969; Holmberg, Thomson e Baer, 1972; 

Becker, 1974; O´Leary, 1975; Ayllon e Wright, 1975). 

 

Para a autora, ao trabalhar com o pessoal da própria escola, é necessário 

acompanhar o desempenho da equipe treinada em situação natural e estabelecer 

cuidadosamente as contingências que mantém esse desempenho.   

 

“Para Tharp e Wetzel (1969) um programa de treinamento deve incluir 

tanto o estabelecimento específico de contingências para aquele que está 
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sendo treinado, quanto para o mediador, que é quem controla os reforços 

para o primeiro. Assim, o sucesso de um programa depende, em grande 

parte, da maneira que usaremos para reforçar a realização dos membros 

da equipe.”(p. 40) 

 

A autora conclui pela eficiência do procedimento de feedback no ensino de jogos e 

na aplicação de princípios operantes aos grupos de treinamento (sem que seja 

necessária uma aprendizagem anterior sobre conceitos da teoria do reforço). O 

feedback utilizado pela autora do trabalho, pode ser interpretado como uma técnica 

que envolve consequenciação reforçadora, num procedimento de modelagem 

considerado como efetivo para o ensino de uso de jogos e como forma de explicitar 

a aplicabilidade da “teoria do reforço”. 

 

Os resultados do trabalho foram efetivos para as professoras e, em conseqüência,  

para os alunos, que aprenderam as atividades recreativas e as generalizaram para 

as situações de recreio. 
 
Filosofia da ciência da análise do comportamento ensinada ao professor 
 

Não é aspecto enfatizado no trabalho ora analisado.  

 
Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 
A autora não considera importante o ensino prévio verbal de princípios básicos de 

análise do comportamento na formação de professores, concluindo pela 

aprendizagem de tais princípios por feedback (combinação de reforço e correção de 

erros) e instruções verbais. As professoras aprenderam a elaborar programas 

recreativos (a partir da utilização de feedback e instruções verbais) e a aplicá-lo, 

atuando de acordo com os princípios da análise do comportamento.  

 

“O emprego de ‘feedback’ se mostrou, portanto, uma técnica  eficiente 

para ensinar jogos e o uso de reforço aos grupos de treinamento. Como 

no trabalho de Thomson e Baer (1970), os grupos não haviam recebido 

um treino específico em princípios da técnica operante. Apenas o 
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‘feedback’, aliado às instruções verbais e práticas, foi suficiente para 

produzir mudanças no comportamento dos grupos.” (p. 33) 

 
Método de pesquisa da análise do comportamento 
 

Há preocupação com o desenvolvimento de habilidades de observação e de registro 

do comportamento das crianças, na etapa 1 (treino de observação e registro de 

comportamentos lúdicos das crianças e na etapa 3 (aplicação do programa 

recreativo), ações presentes na realização de pesquisas em análise do 

comportamento. De fato, observação e registro são atividades fundamentais para 

planejamento de intervenção em análise do comportamento, acompanhamento de 

sua execução e avaliação (processual e final).  

 

Ensino  
 

Além do treino de habilidades de observação e registro de comportamento, citados 

anteriormente, os professores foram treinados a fornecer reforço contingentes ao 

comportamento da criança, bem como, dicas e instruções sobre a tarefa. Também 

foram ensinados a planejar jogos recreativos.  

 

Não há discussão conceitual relativa a ensino, aprendizagem e educação, já que, 

como destacado anteriormente, a ênfase é na modificação da atuação do professor.  

 

O papel do professor é o de intermediário entre alunos e pesquisadora, com função 

de elaboração de planejamento de ensino a partir de objetivos e critérios pré-

estabelecidos. ‘Paraprofisional’ (intermediário), conforme já mencionado, é o termo 

utilizado. A escolha de objetivos (o que ensinar) foi realizada pelo pesquisador, que 

deu condições para que o professor, a partir do objetivo, elaborasse o planejamento 

e aplicasse as atividades planejadas.  

 

A autora no treinamento proposto levou os professores a considerarem para quem 

ensinar ao ensiná-los a observar e registrar o comportamento lúdicas crianças (1ª 

etapa de treinamento).  

 

 



 151

Verifica-se que a pesquisadora propõe formação que ensina o professor ‘como 

ensinar’. Coloca em foco a utilização de reforçadores, que se constituiu num dos 

principais itens de treinamento. Optou por ensinar, ao lado do uso de reforçamento 

positivo (‘teoria do reforço’, conforme já destacado é a expressão utilizada pela 

autora), a correção dos erros como condições consequentes. Ensinou também a 

utilizar instruções e ‘dicas verbais com os alunos, que se constituem em condições 

antecedentes de ensino. 
 

Não chega a problematizar a questão da naturalidade ou arbitrariedade do 

reforçamento. Os reforços liberados pelos professores aos alunos (bem como os 

utilizados pela pesquisador com os professores) foi basicamente social.  

 
Quanto à manutenção do comportamento dos sujeitos, mencionada como importante 

na revisão de literatura, teve sua observação prevista nos procedimentos finais da 

pesquisa, muito embora os dados obtidos tenham sido prejudicados, pois houve 

redução do tempo disponível ao final do experimento. “Com o período de uma 

semana, para verificar a manutenção foi muito curto, por estarmos no final do ano 

letivo e perto das provas finais a serem realizadas pelos alunos, não podemos 

apresentar dados mais conclusivos a esse respeito.” (p. 39).  

 
Não enfatiza aspectos como ritmo de aprendizagem do aluno, transformação de 

conteúdos em pequenos passos e fortalecimento de aproximações sucessivas ao 

objetivo final.  

 

Já os programas recreativos propriamente ditos foram organizados pelas 

professoras sob supervisão, com auxílio dos registros de observação anteriores  

entre outros materiais.  

 

Enfatiza-se a manutenção de registros sobre as respostas dos alunos como base 

tanto para planejamento (conforme já mencionado no item sobre pesquisa) e 

modificação de materiais e procedimentos utilizados, como para avaliação dos 

processos de ensino e aprendizagem.  
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BEGA, Rita Célia, Brambila (1980). Treinamento de professoras para planejar e 

aplicar o SPI simultaneamente às suas atividades em classes de primeira série 

do primeiro grau, com crianças fisicamente deficientes. Dissertação apresentada 

ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia da Educação da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Orientada pelo Prof. Dr Sérgio 

Vasconcelos de Luna.  

 

Resumo da autora: Partindo da proposição de que toda criança pode alcançar a 

excelência da aprendizagem se respeitado seu ritmo e repertório, teve-se como 
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objetivo nesta pesquisa o estabelecimento do sistema de programação 

individualizada no comportamento de professores concomitantemente às suas 

atividades de sala de aula e obter, desta forma, uma melhora no ritmo e rendimento 

acadêmico de alunos com deficiências físicas, de primeiras séries do primeiro grau. 

O programa explicitava objetivos (Estabelecer Objetivos terminais, Estabelecer e 

Comunicar Objetivos Intermediários, Estabelecer, Comunicar e Utilizar Critérios de 

Desempenho, Descrever e Avaliar Imediatamente, Elaborar e Propor Atividades 

Alternativas, Dar Conseqüências Imediatas, Registrar o Desempenho de cada aluno 

e Redigir e Dar Instruções Claras e Adequadas), levantados pelo pesquisador como 

necessários e viáveis à situação e população. O procedimento se desenvolveu em 

três fases: Fase I, linha de base que consistiu na coleta de dados antes do início do 

procedimento e no ano anterior; Fase II onde as professoras receberam 

esclarecimentos sobre a pesquisa, seus objetivos e treinamento nos três primeiros 

objetivos do programa; e Fase III que envolveu treinamento das professoras nos 

objetivos e feed-back a comportamentos apresentados aos alunos em sala de aula. 

Os dados indicaram que: a) houve um aumento considerável no ritmo de trabalho e 

desempenho dos alunos, b) nove dos onze alunos deverão atingir o objetivo final do 

curso e c) houve estabelecimento e generalização dos comportamentos instalados 

nas professoras pelo programa.  Concluiu-se ainda que: a) é possível utilizar o 

sistema de programação individualizada em uma dada situação de ensino se 

consideradas as características específicas desta situação, b) a professora precisa 

ter disposição para participar de uma programação e  c) o custo para a pesquisa em 

ação é muito alto e a resposta bastante dificultada.  

 
Justificativa para a formação do professor 
 
Há menção a um trabalho anterior da pesquisadora como psicóloga do Centro 

(Centro de Recuperação de Paralisia Infantil e Cerebral do Guarujá) junto à escola, 

mas não esclarece se o vínculo continuava no momento da pesquisa ou não.  

 
Antes do experimento foi realizada uma observação preliminar de algumas classes 

da escola, pela pesquisadora. As classes foram selecionadas por sorteio. A análise 

da observação, realizada pela identificação de eventos temporalmente 

antecedentes, comportamento e eventos temporalmente conseqüentes (para alunos 
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e professores) mostrou que as contingências em sala de aula eram um tanto 

aleatórias, com contingências indefinidas. As atividades eram repetitivas e tanto as 

atividades como as instruções eram iguais para todos, o que explicava os problemas 

de disciplina relatados pelas professoras. “É importante destacar que quando as 

instruções dadas pela professora eram para todos os alunos da classe, ocorriam 

comportamentos inadequados, mas isto nunca acontecia quando a ordem era dada 

individualmente.” (p. 6). O término de atividades pelos alunos não era seguida de 

conseqüências contingentes (o aluno terminava uma atividade e passava para a 

próxima sem correção ou comentários) e o conhecimento das professoras sobre o 

repertório e ritmo de seus alunos era insuficiente78, dificultando o estabelecimento de 

critérios de desempenho.  

 

Além dos problemas de disciplina, uma outra queixa das professoras era o 

insucesso escolar dos alunos, com ausência de conclusão do 1º grau. A 

responsabilidade pelo fracasso escolar dos alunos era atribuída pelas professoras 

ao próprio aluno79, à motivação insuficiente do aluno e suas dificuldades 

específicas80. Era comum a ‘promoção automática’ como forma de ‘incentivo’. “Os 

alunos muitas vezes passavam de uma série a outra como ‘estímulo’, segundo a 

professora. Isto acarretava no desempenho destes, erros ou deficiências que 

deveriam ter sido eliminados anteriormente, na primeira série. As dificuldades iam se 

acumulando, agravando a situação de aprendizagem do aluno.” (p. 6) 

 

Enfocando mais especificamente as classes de primeiras séries, já que era onde 

parecia estar o início da história das queixas relatadas (indisciplina e insucesso 

escolar) existia grande heterogeneidade nos alunos, referentes à idade, condições 

motoras, repertório inicial e ritmo das crianças. Porém, tais diferenças não eram 

respeitadas e as atividades eram apresentadas para todos da mesma forma, 

independente de diferenças em repertórios e de ritmo. Isto gerava a emissão de 

comportamentos indesejados academicamente (pelo desinteresse decorrente das 

                                                 
78 Esses dados de observação guardam alguma semelhança com os que Schimdt (1999) observou 
anos mais tarde no ensino especial 
79 A explicação dada ao fracasso escolar dos alunos não diferia da explicação dada pela maior parte 
dos professores até os dias atuais 
80 Sem relacioná-las a quaisquer fatores externos ao aluno ou internos à escola. 
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contingências) além de não favorecer as crianças com dificuldades a levar a cabo as 

tarefas, pelas dificuldades crescentes encontradas.  

 

Além dos problemas apontados anteriormente, outras questões educacionais 

também são analisadas pela autora. Entre elas o despreparo da escola (entre 

outras, incluindo a grande maioria) para lidar com as diferenças sociais e desníveis 

econômicos das crianças e suas famílias, além da deficiência física propriamente 

dita.  

 

“Além da deficiência física, as crianças pertencem, em sua maioria, a uma 

população de baixa renda, oriundas de regiões do norte e nordeste do 

país e famílias numerosas, habitam casas de madeira com péssimas 

condições de higiene. Os elementos da família trabalham como operários 

não qualificados, pescadores, faxineiros ou em sub-empregos como 

vendedores de doce, bilhetes de loteria e outros.” (p. 7) 

 

Embora a política oficial de ensino preconizasse81 o contrário, a educação não era 

oportunizada a todos e o atendimento educacional era desigual  nas diversas 

regiões do país  e entre diferentes classes sociais. Segundo a autora, a 

desigualdade é fruto das situações de ensino concretas, e não das diferenças 

‘intelectuais’.  

 

A autora considera, portanto, os problemas educacionais como atrelados também a 

fatores sócio-econômicos e não somente à questões técnicas ou de formação do 

professor82. Recorre a Leite (1978)83 e Nidelcoff (1978)84 para ilustrar a função 

mantenedora/reprodutora de diferenças sociais da escola.  

 

“Sendo a grande maioria dos problemas encontrados na escola 

decorrentes de fatores sócio-econômicos, e sendo isto dificilmente 

                                                 
81 E ainda preconize. 
82 Fatores não analisados e/ou mencionados por outros trabalhos até agora analisados como Mejias, 
Bittencourt, Leite, Constantino e Pardo.  
83 Leite, S. A. S. A Ação do Psicólogo na escola: Avaliação Crítica e Perspectivas Futuras. Simpósio 
apresentado na VIII Reunião Anual da Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto. Anais da 
Sociedade de Psicologia de Ribeirão Preto, 1978.  
84 Nidelcoff, M. T. Uma Escola para o Povo. Argentina: Brasiliense, 1978.  
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reconhecido, coloca-se a culpa em deficiências que a criança apresenta 

quando é constatado um fracasso escolar (Leite, 1978).  

Desta forma, a escola se limita a manter no seu interior a desigualdade de 

oportunidade que caracteriza a estrutura de nossa sociedade (Nidelcoff, 

1978). Elabora seus planos, conteúdos e atividades para uma faixa média 

de crianças, exigindo que seus alunos possuam determinadas habilidades 

que crianças de faixas desprivilegiadas da população não apresentam em 

seu repertório. 

Além disso, os professores utilizam instrumentos e uma linguagem 

estranha às crianças da classe sócio-econômica baixa, livros onde nada é 

parecido com seu ambiente. Os comportamentos valorizados, 

verbalizações e hábitos, também não lhe são familiares. Enquanto que a 

criança de uma faixa média da população encontra nas exigências da 

escola, nas verbalizações da professora, uma continuação de seu mundo. 

A casa que é descrita no livro é semelhante à sua, o ritmo de trabalho da 

professora está a seu alcance e etc. 

O próprio professor em sua formação não consegue se colocar em uma 

posição crítica, aceitando simplesmente que sua função seja ‘ensinar’, 

considerando o conteúdo como um meio para atingir seus objetivos 

educacionais, ao invés de transformá-los em um fim de processo de 

ensino-aprendizagem (Nidelcoff, 1978). “(p.8) 

 

Para a autora, a ausência de adequação do ensino para crianças de faixas sociais 

diferenciadas (em termos de método, conteúdo, atividades, ritmo de trabalho etc.) 

acentua-se no caso da população ser, além de economicamente desfavorecida, 

portadora de alguma deficiência. Nesse caso, as necessidades especiais de 

crianças especiais não estariam sendo atendidas envolvendo todos os problemas de 

um grupo heterogêneo de crianças normais mais os problemas decorrentes de suas 

especificidades (métodos, professores, instalações). Aponta também para o fato das 

exigências especiais da Escola Especial não poderem ser encaradas como um fator 

de marginalização de crianças, além de pobres, com prejuízos.  
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Além do despreparo do professor, empecilhos para a inclusão de crianças com 

prejuízos físicos nas escolas comuns são levantados pela autora, quais sejam, a 

arquitetura, máquinas de escrever, aparelhos e muletas etc.  

 

Algumas condições favoráveis da situação observada também são mencionadas 

como o número reduzido de alunos em sala, heterogeneidade de condições e 

repertório de alunos, uma certa autonomia (exceto para livros e conteúdos 

estipulados pela secretaria de educação da prefeitura, restando flexibilidade quanto 

a métodos de ensino, atividades, utilização de recursos especiais e período de 

cumprimento do programa) e disposição das professoras para trabalhar com ‘ensino 

especial’.  

 

A principal justificativa para a formação de professores seria então a possibilidade de 

atender de forma adequada e personalizada as necessidades dos alunos, 

possibilitando aprendizagem e a realização de potencialidades para que pudessem 

ter uma vida o mais semelhante possível dos demais elementos da sua comunidade. 

 

O objetivo do estudo foi modelar o comportamento das professoras para que 
pudessem programar em sistema de ensino individualizado o ensino de seus 
alunos, aumentando assim a possibilidade dos alunos atingirem os objetivos 
do curso.   
 
Os objetivos intermediários (objetivos aplicados é o termo utilizado pela 
autora) do treinamento de professores (treinamento é o termo utilizado pela 
autora, embora o utilize, por vezes, entre aspas) foram os que se seguem:  
 

“...estabelecer objetivos intermediários; estabelecer e comunicar 
objetivos intermediários; estabelecer, comunicar e utilizar critérios de 
desempenho; descrever a aplicação da avaliação contínua ao aluno; 
elaborar atividades alternativas; dar conseqüências imediatas; 
registrar o desempenho de cada aluno; e redigir e dar instruções 
claras e adequadas.” (p. 15) 
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Características do estudo e métodos empregados no treinamento do 
professor.  
 
O método de ensino proposto pela autora é o SPI (Sistema de Programação 

Individualizada)85.  

 

Participaram do estudo duas professoras de primeira série da escola. A primeira 

série foi escolhida por ser a fase de aquisição de leitura e escrita, a partir da qual as 

dificuldades se iniciavam, segundo observação inicial realizada (observação de três 

salas de primeira série durante quatro meses).  

 

Para a autora, o SPI apresentar-se-ia como alternativa vantajosa por poder atender 

às necessidades levantadas na observação anterior de sala de aula, quais sejam, o 

estabelecimento de contingências e de controle de eventos antecedentes sobre a 

resposta do aluno, bem como o atuar frente às necessidades dos alunos com 

atendimento personalizado ao seu repertório, idade, ritmo e tipo de deficiência física.  

 

As características do SPI (ou CPI)  listadas pela autora são as seguintes:  

 

“1- Ritmo de trabalho individual: cada aluno deve ir avançando com o 

material de estudo próprio a um ritmo que se ajuste às suas habilidades, 

interesses, motivações e disponibilidade de tempo. 

2- Excelência da aprendizagem: todos os alunos devem alcançar os 

conhecimentos fixados previamente pelo professor; o tempo gasto para 

isso é que pode variar. Todos devem adquirir perfeição na aprendizagem.  

3- Ênfase na palavra escrita nas comunicações entre professor e alunos: 

se os alunos avançam em ritmo diferente, é necessário ensinar a cada um 

o que necessita. Para que isso se torne possível, para que cada aluno da 

sala receba instruções individuais de acordo com suas necessidades, se 

requer a palavra escrita.  

4 – Curso subdividido: segundo critérios comportamentais, em uma 

seqüência de unidades (passos), cada um contendo pelo menos uma 

                                                 
85 Bastante similar, senão sinônimo do CPI (Curso Programado Individualizado) utilizado por Pardo 
em seu treinamento de monitores, ambos baseados em Keller 
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atividade de avaliação. As unidades são fundamentalmente um guia de 

estudo, onde estão especificados os objetivos e informações sobre a 

maneira de alcançar estes objetivos, bem como elementos de avaliação. 

Para poder avançar de uma unidade a outra, o aluno precisa demonstrar 

excelência de aprendizagem.  

5 – Uso de palestras, demonstrações e atividades em grupo, com 

finalidade primordialmente motivacional. Uma vez que no SPI o aluno é 

quem permanece em atividade, o professor deve utilizar recursos diversos 

para motivá-lo.  

6 – Uso de monitores: os quais possibilitam a repetição de testes de 

avaliação, avaliação imediata, tutela garantida e acentuada ênfase no 

aspecto sócio-pessoal do processo educacional.”(pps 10 e 11) 

 

Um dado interessante trazido pela autora é que a literatura costuma trazer 

informações sobre as características do SPI, suas vantagens e primeiras 

experiências (UNB em 1963,  México – Instituto de Ensino Superior de Monterrei – 

em 1972) mas é escassa em descrever a aplicação de programas, o que se acentua 

ainda mais no caso do ensino de primeiro grau e segundo graus86. “Ainda com 

relação à fundamentação teórica, características, vantagens, objeto de pesquisa e 

limitações, encontram-se trabalhos de relevância a serem citados como Keller (1972, 

73), Mills (1973), Junco (1974), Tassara (1974) e Menezes e Barretos (1974).” (p. 

12) 

 

Menciona algumas aplicações do SPI, concentradas especialmente no ensino 

superior e em disciplinas variadas em diferentes universidades, como Nascimento e 

Araújo (1971); Witter, Piqueira, Lopes, Silveira e Nunes (1971); Nale (1973), Iida, 

Santoro, Seva, Fonseca e Saliby (1974), Wolkoff Neto e Motejunas (1974); Rosa e 

Pellegrino (1976). No ensino médio, Wolkoff Neto, et al (1975), Bettoi, et al (1976). 

No primeiro grau, Lindvall e Bolvin (1976). 

 

                                                 
86 E que já havíamos observado anteriormente, fazendo parte de nossas indagações sobre o história 
do ensino personalizado individualizado no Brasil. Se isso era verdadeiro no início da década de 80, 
pode-se dizer que continua verdadeiro até os dias de hoje. 
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Segundo a autora, no SPI a eficiência da aprendizagem é o foco principal, 

independente do prazo, ou seja, o ritmo do aluno é respeitado, evitando-se assim o 

fracasso de uns e o desinteresse de outros. Os métodos convencionais costumam 

manter prazo fixo de curso e acompanhar o ritmo dos alunos mais avançados, 

reprovando os que dispõem de um grau diferente. 

 

A sua característica de avaliação contínua do comportamento do aluno e do próprio 

programa denota um caráter dinâmico e não estático, permitindo correções 

contínuas do próprio programa e, conseqüentemente, dos seus efeitos no 

comportamento do aluno.  

 

A importância de estabelecer objetivos em termos comportamentais e sua relação 

com a seleção de meios de ensino e a avaliação de seu alcance também são 

mencionados pela autora, assim como a importância de o aluno conhecer o que dele 

se espera em termos de critério de desempenho a ser alcançado, contexto ou 

condições frente as quais tal desempenho deve ocorrer e conseqüência que poderá 

obter.  

 

A análise da literatura efetuada pela autora permite concluir que um SPI não se 

limita a um tipo de objetivo e nem a um currículo determinado. Porém, sua aplicação 

necessitaria de uma reformulação total do curriculum tal como estabelecido e do 

próprio sistema instrucional87.  

 

A aplicação do SPI e o treinamento das professoras ocorreram simultaneamente 

dentro do tempo e contingências da escola88, com as professoras sob controle da 

situação natural.   

 

Descrição dos objetivos do programa: 

 

                                                 
87 A nosso ver, esta talvez tenha sido a principal fonte de impedimento para a expansão  da utilização 
do SPI, uma espécie de ameaça ao establishment.   
88 Difere do treinamento de monitores realizado por Pardo (também um SPI), entre outras coisas, por 
ter sido feito em serviço. O treinamento de Pardo foi anterior à aplicação, em suas duas versões, o 
que pode ter dificultado a reformulação e avaliação contínuas, bem como, tornado enfática a 
necessidade de simulações em sua segunda versão. 
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“- Estabelecer Objetivos Terminais: 
Objetivo Terminal: - desempenho que deseja que o aluno apresente 
no final do curso.  

Segundo Mager (1976), sua descrição deve conter três características 
básicas: 
a) desempenho: o que o aluno deve ser capaz de fazer. 
b) condições: condições frente às quais o desempenho deve ocorrer.  
c) critérios: a qualidade  ou nível de desempenho que será 
considerado satisfatório (aceitável).  
Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora deveria: 

1) Descrever por escrito o desempenho, em termos 
comportamentais, o que o aluno deverá ser capaz de fazer no final do 
curso. 
2) Descrever as condições em que o desempenho deve ocorrer.  
3) Descrever o critério de desempenho aceitável para o 
desempenho descrito. 
4) Listar o conteúdo proposto no programa oficial para a primeira 
série do primeiro grau. 
5) Sequenciar o material a ser utilizado. 
6) Avaliar e descrever o repertório e ritmo do aluno. 
2- Estabelecer e Comunicar aos Alunos os Objetivos Intermediários:
Objetivos Intermediários: desempenhos que se deseja que o aluno 
apresente em uma unidade. Sua descrição deverá conter as três 
características básicas definidas em objetivos terminais 
(desempenho, condições e critérios).  
Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora deveria:  
1) Descrever o desempenho, em termos comportamentais, que o 
aluno deverá apresentar na unidade (condições e critério).  
2) Selecionar o material (conteúdo) a ser apresentado ao aluno 
dentro do prazo existente. 
3) Dividir o material a ser apresentado ao aluno em unidades e 
distribuí-las pelo tempo. 
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4) Listar as atividades a serem desenvolvidas com o material 
(conteúdo) selecionado.  
5) Descrever o comportamento que o aluno deverá apresentar a cada 
atividade e o critério de desempenho.  
6) Montar em seqüência as atividades a serem apresentadas ao 
aluno, na unidade.  
7) Comunicar ao aluno o objetivo da unidade e de cada atividade 
(desempenho, atividade, critério e condições).  
8) Mostrar para o aluno o registro de seu desempenho. 
3- Estabelecer, Comunicar e Utilizar Critérios de Desempenho:
Critério de desempenho: especificação do desempenho satisfatório, 
aceitável, para cada atividade e objetivo.  

Entre as medidas utilizadas para o estabelecimento do critério de 
desempenho estavam: 

a) rapidez: - limite de tempo em que o desempenho deve ocorrer. 
b) precisão: - quão bem o aluno deve ser desempenhar para ser 
considerada correta a atividade (acertos).  
c) Qualidade: - quão boa, perfeita, deve estar a atividade apresentada 
pelo aluno. Por exemplo, caderno limpo, boa letra, etc. 
Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora deveria:  
1) Descrever o desempenho aceitável para que o aluno passe de 
uma atividade à seguinte. 
2) Descrever o desempenho aceitável para que o aluno passe de 
uma unidade à seguinte. 
3) Comunicar o critério de desempenho ao aluno, dentro de 
objetivos intermediários 
4) Utilizar o critério de desempenho descrito, para cada atividade, 
para decidir sobre a continuação do aluno na mesma atividade ou 
mudança para a atividade seguinte. 
4- Descrever e Avaliar o desempenho do aluno imediatamente:
Avaliação: procedimento de coleta contínua de informações sobre 
desempenho, dirigida para um objetivo específico. A avaliação do 
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desempenho tem como finalidade descobrir se a instrução e 
atividades foram satisfatórias e como melhorá-las (Davis, 1974). 
O uso contínuo e permanente da avaliação fornece ao professor 
informações a respeito do desempenho do aluno no final de cada 
atividade. 
Além de fornecer informações ao professor, proporciona-lhes 
condições de dar feed-back ao aluno sobre seu desempenho.  
Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora deveria: 
1) Descrever, por escrito, que aspectos do desempenho do aluno na 
atividade servirão para avaliar o seu desempenho. 
2) Observar o desempenho do aluno na realização da tarefa (erros 
freqüentes, se ele usou um conceito ‘aprendido’ anteriormente, etc.).  
3) Corrigir a atividade imediatamente após seu término. 
4) Comunicar verbalmente ao aluno o resultado de seu desempenho 
e dar feed-back imediato. 
5 – Elaborar Atividades Alternativas: 
Atividades alternativas: atividades programadas a serem 
apresentadas contingentemente ao desempenho acadêmico do 
aluno. Tem como finalidade manter o aluno em atividade, facilitar o 
sucesso de seu desempenho, proporcionar situações de 
aprendizagem variadas e corrigir possíveis falhas na realização das 
atividades inicialmente programadas para a unidade.  
Elas foram divididas em: 
a) Recreativas: atividades que possuam valor reforçador para o 
aluno, ou atividades livres que ele possa escolher e sugerir, sendo 
que estas atividades recreativas devem ser apresentadas após o 
aluno ter cumprido adequadamente uma tarefa ‘acadêmica’. 
b) Corretivas: atividades diversificadas programadas a partir do erro 
que o aluno cometeu ou de uma atividade na qual não conseguiu 
atingir o critério de desempenho.  
c) de Apoio: atividades que desenvolvam habilidades que facilitam a 
aquisição da escrita e leitura, com o objetivo de promover exercícios 
de recapitulação, retenção e sanar dificuldades da criança 
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(coordenação motora, orientação espacial , atividades de unidades 
anteriores, etc.).  
Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora deveria: 

1) Listar as atividades corretivas possíveis, a serem apresentadas 
ao aluno.  
2) Formular atividades de apoio. 
3) Descrever possíveis atividades reforçadoras para o aluno 
indicando que dados de observação permitem sugeri-los. 
4) Listar as atividades em ordem de preferência demonstrada pelo 
aluno.  
5) Propor ao aluno as atividades alternativas elaboradas 
anteriormente, contingentes a erros, dificuldades ou 
comportamentos acadêmicos adequados do aluno.  
6 – Dar Conseqüências Imediatas: 
Consequenciar: apresentar ou remover um evento (provavelmente) 
funcional contingentemente ao comportamento do aluno. 
Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora deveria: 
1) Corrigir a atividade imediatamente após o término. 
2) Dar feed-back imediato ao término de atividade. 
3) Comunicar ao aluno o que ele poderá escolher para fazer quando 
terminar a unidade e/ou atividade. 
4) Propor ao aluno as atividades alternativas elaboradas 
anteriormente, contingente ao desempenho do aluno. 
5) Elogiar, dar atenção ou ignorar contingentemente a 
comportamentos apresentados pelo aluno. 
6) Apresentar ao aluno a folha de registro, para ser preenchida por 
ele, no final do dia e mostrar o que falta para completar. 
7- Registrar o desempenho de cada aluno: 
Registrar: manter anotações do desempenho apresentado pelo aluno 
nas diferentes atividades de sala de aula. 
Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora deveria: 
1) Montar folhas de registro simples, de fácil avaliação e registro 
rápido. 

 



 165

2) Montar uma folha de registro simples para ser preenchido pelo 
aluno. 
3) Anotar nas folhas de registro quantas e quais as atividades (por 
ordem de apresentação) que o aluno realizou no dia, alcançado o 
critério ou não).  
4) Apresentar ao aluno a folha de registro de seu desempenho, para 
preenchimento da atividade que realizou até aquele momento e 
mostrar o que falta para completar. 
5) Anotar o desempenho e atividades realizadas, por cada aluno   da 
classe, diariamente. 
8- Redigir e dar Instruções claras e adequadas: 
Instruções: comportamento verbal da professora que indique o que o 
aluno deve realizar. 
As instruções, para cada objetivo intermediário, deveriam conter: 
a) Objetivos. 
b) Atividades. 
c) Comportamento esperado do aluno. 
d) Critério de desempenho. 
e) Forma de avaliação. 
f) Conseqüência para atividade concluída corretamente, para 
atividades interrompidas e para a não execução da atividade. 
Para demonstrar que o objetivo foi atingido a professora deveria: 

1) Redigir instruções a serem dadas em sala de aula, por unidade, 
para: objetivos, atividades, critérios, avaliações e conseqüências. 
2) Dar instruções verbais ao aluno, redigidas anteriormente. 
3) Reformular a instrução se não foram seguidas adequadamente ou 
reforçar o aluno se o foram. “(pps 17-21) 

 

Método 

 

A professora 1 lecionava há três anos e cursava o último ano de Pedagogia. A 

professora 2 lecionava há 12 anos e era pedagoga com especialização em 

excepcionais pela APAE.  
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A classe da professora 1 tinha 06 alunos de 06 a 10 anos (três com paralisia 

cerebral, uma com hemiplegia e outra com bronquite). Todas as crianças haviam 

freqüentado pré-escola no ano anterior89.  

 

A classe da professora 2 constituía-se de sete crianças, de 07 a 10 anos. Três com 

seqüelas de poliomielite, uma com pé torto congênito, uma criança paraplégica e 

duas com paralisa cerebral.  Quatro crianças haviam freqüentado o pré no ano 

anterior e três eram repetentes da primeira série90.  

 

O primeiro passo do procedimento foi, como já mencionado, a observação com 

registro cursivo de atividades, comportamento e interações da professora e alunos, 

em diferentes períodos e dias, em três salas de primeira série no ano anterior ao da 

realização da pesquisa, nas quais estavam incluídas as salas das professoras 

participantes da pesquisa.  

 

As observações auxiliaram, também como já relatado, a seleção de objetivos do SPI. 

O tempo de atividade foi introduzido no registro ao meio de caminho, com o objetivo 

de ter dados sobre o ritmo de cada aluno e do tempo em que permanecia em 

atividade.  

 

A forma de registro de tempo foi aprimorada com folha de registro onde se anotavam 

todos os comportamentos e atividades dos alunos e da professora a cada minuto. 

 

                                                 
89 As condições motoras das crianças que freqüentavam a classe da professora 1 eram as 
seguintes:“a) quanto à fala: quatro crianças falavam normalmente, uma criança falava lentamente e 
com dificuldade e uma criança não falava (apontava e fazia sinal); b) quanto à locomoção: cinco 
crianças andavam sem dificuldades, e uma criança andava usando atividade reflexa; c) quanto à 
coordenação motora: quatro crianças possuíam membros superiores sem comprometimento; duas 
crianças com membros superiores comprometidos escreviam com dificuldade em caderno de pautas 
duplas. Estas duas últimas eram atendidas em outro período, individualmente, por outra professora, 
com perspectivas de virem a usar máquinas de escrever.”(p. 22)  
 
90 As condições motoras das crianças eram as seguintes:“a) quanto à fala: seis falavam normalmente, 
uma criança falava lentamente e com dificuldade; b) quanto à locomoção : uma criança não andava, 
duas andavam em cadeiras de rodas, uma criança andava de aparelho e três andavam sem 
dificuldades; c) quanto à coordenação motora: seis apresentavam membros superiores sem 
comprometimento e uma criança possuía membros superiores comprometidos e era atendida em 
outro período, individualmente, por outra professora. Duas crianças da sala não foram observadas; 
chegaram muito tarde à escola, pois se encontravam em programa cirúrgico.”(p. 23) 
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Essas observações ofereceram dados para determinação dos objetivos da 

professora posteriormente com exame de eventos antecedentes e conseqüentes, 

medidas a serem utilizadas etc, na fase posterior de preparação ou treinamento das 

professoras.  

 

Após observação e caracterização da situação, a autora delineou um experimento 

com três fases: linha de base (Fase I) e duas fases experimentais:a preparação 

da professora (Fase II) e a continuação da preparação da professora mais aplicação 

em sala de aula (Fase III). 

 

O feed-back sobre o comportamento da professora (ou avaliação sobre o 

desempenho) só começou a ser emitido na Fase III, após  treino específico. Para a 

redação dos objetivos e instruções a serem dadas aos alunos o feed-back foi 

constante, com acompanhamento constante. Atividades corretivas eram introduzidas 

à medida que se fizessem necessárias.  

 

Todos os comportamentos das duas professoras e alunos foram registrados em 

todas as fases do procedimento pelo experimentador, conforme medidas de 

ocorrência, freqüência e tempo transcorrido, com auxílio de folhas de registro. Para o 

objetivo específico ‘dar consequências imediatas’ o registro foi cursivo. Também se 

analisaram anotações da professora e material dos alunos. Não houve teste de 

fidedignidade da observação pela dificuldade em encontrar um observador treinado.  

 

Na fase I ou linha de base, foram feitas observações nas duas salas de aula de 

primeira série, antes do início do procedimento, com folhas de registro específicas 

para anotação dos objetivos comportamentais previamente definidos. Foram 

analisados também os planejamentos, semanários e diários das professoras e dados 

de observação do ano anterior efetuadas em sala de aula, mais material de alunos 

(cadernos, folhas de exercícios, avaliações etc.). Nas fases seguintes a mesma 

forma de registro foi mantida. 

 

Na fase II - preparação da professora - houve encontros diários da 

experimentadora e professora. Essa fase II constituiu-se de 06 passos.  
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Descrição do Passo 1 da Fase II: Discussão com as professoras sobre os objetivos 

que elas pretendiam alcançar com os alunos até o final do ano, quais sejam, a 

alfabetização e as quatro operações simples.  

 

Descrição do Passo 2 da Fase II: Foi analisada a efetividade do procedimento usado 

em sala de aula no ano anterior, para que cada aluno atingisse o objetivo final do 

curso. Foram utilizados dados de observação do ano anterior sobre ritmo próprio, 

repertório do aluno, seqüência das atividades apresentadas, avaliação e clareza das 

instruções, e perguntas às professoras, tais como: que alunos atingiram seu objetivo 

de curso? Porque nem todos os alunos atingiram o desempenho esperado? Quais 

as dificuldades encontradas? A análise foi realizada juntamente com as professoras, 

com objetivo de examinar que condições levaram alguns alunos a se distanciarem 

dos objetivos do curso. O principal fator considerado nesta análise foi a 

heterogeneidade das crianças da classe. E no ano que se seguia as crianças se 

encontraram em níveis de desempenho diferentes; o que era muito fácil para alguns 

outros não conseguiriam fazer. Observou-se também que muitas vezes o aluno não 

completou ou iniciou a atividade por não ter entendido a ordem dada. 

 

Descrição do Passo 3 da Fase II: foi proposto o Sistema de Programação 

Individualizado e efetuado esclarecimento sobre ele, suas vantagens para crianças e 

salas com as características das classes encontradas naquela escola (crianças com 

diferentes idades, comprometimento motor em diferentes graus, e diferenças em 

ritmo e repertório). Importante notar que tais diferenças, em maior ou menor grau 

acontecem com quaisquer crianças e em escolas regulares também.  

 

Descrição do Passo 4 da Fase II: foi efetuado o esclarecimento do objetivo da 

pesquisa para as professoras (aprender a programar em PSI para que os alunos 

atingissem os objetivos).   

 

Descrição do Passo 5 da Fase II: Houve seleção da criança a ser introduzida 

primeiramente no SPI. A professora deveria começar com apenas uma criança e ir 

introduzindo uma a uma até que todas pudessem ter programação individual.  
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Descrição do Passo 6 da Fase II: foram introduzidos os objetivos comportamentais 

definidos (terminais, intermediários e critérios de desempenho). Para facilitar, cada 

um dos objetivos iria sendo discutido gradativamente na medida em que fosse se 

tornando necessário em situação de sala de aula. As professoras se mostraram 

bastante receptivas e disponíveis para o trabalho conjunto.  

 

Os objetivos terminais do Passo 6 da Fase I foram baseados no livro `A Formulação 

de Objetivos de Ensino’, de Robert F. Mager, dividido em 04 partes. Houve 

dificuldade da professora 2 em efetuar os exercícios propostos de forma correta e 

completa.  Houve aqui uma solicitação para que as professoras listassem na 

seqüência o conteúdo e atividades a serem desenvolvidas em classe utilizando o 

planejamento. 

 

Os objetivos intermediários também foram apresentados no Passo 6 da Fase II, com 

as professoras selecionando o material a ser apresentado ao aluno dentro do prazo 

existente, dividindo-o em unidades distribuídas no tempo do calendário escolar. 

Listaram-se as atividades a serem desenvolvidas com o material selecionado. 

 

Os critérios de desempenho para os objetivos intermediários, na 3a etapa do Passo 

6 da Fase II, também foram estabelecidos pelas Professoras, com destaque para  as 

atividades da primeira unidade.  

 

A fase III, ou preparação das professoras e aplicação em sala de aula, 

envolvendo seis passos, foi realizada em encontros semanais (e não em encontros 

diários como na fase anterior), nos quais, com auxílio dos dados das observações 

efetuou-se uma seqüência de 04 fases para os 06 passos, quais sejam: 

 

“1- Avaliação do desempenho da professora e feed-back para os objetivos 

introduzidos, através dos registros das observações da classe, anotações 

e verbalizações da professora. 

2- Programação da unidade seguinte ou revisão da unidade para a 

semana, na presença do experimentador, porém, individualmente, exceto 

para aquelas atividades onde estava previsto no procedimento o auxílio do 

experimentador. 
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3- Feed-back imediato da programação da unidade seguinte. 

4- Caso a professora atingisse o critério de desempenho estabelecido, era 

introduzida a próxima atividade e/ou objetivo. Se o critério não tivesse sido 

atingido, eram programadas atividades corretivas, para os passos em que 

isto ocorresse.”(p. 29) 

 

O passo 1 da Fase III constituiu-se da modelagem do comportamento das 

professoras de redigir e dar instruções quanto a  objetivos intermediários, critérios de 

desempenho e avaliação (com comunicação ao aluno do objetivo da unidade e 

atividades e descrição ao aluno dos aspectos de seu desempenho que seriam 

avaliados). A professora 2 teve dificuldades em realizar esse passo, sendo 

necessário o experimentador escrever as instruções verbalizadas pela professora.  

 

No Passo 2 da Fase III foram modelados os comportamentos das professoras 

avaliarem e consequenciarem, de modo imediato e permanente. Os aspectos que a 

professora deveria levar conta na avaliação do comportamento do aluno haviam sido 

descritos pela mesma no passo anterior. A pesquisadora forneceu um quadro 

sinótico do que deveriam realizar em sala de aula para avaliar o aluno (observar o 

desempenho do aluno – erros freqüentes, uso do conceito anteriormente 

apresentado etc.; corrigir a atividade logo após o término da mesma; comunicar 

verbalmente ao aluno o resultado do seu desempenho, informando o que está certo 

e o que está errado; utilizar o critério de desempenho descrito para cada atividade 

para decidir sobre a mudança para a atividade seguinte). As professoras atingiram o 

critério de  desempenho estabelecido para o Passo 2 da Fase III.  

 

O Passo 3 da fase III constituiu-se em modelar o comportamento de fornecer 

atividades alternativas (atividades recreativas, corretivas e de apoio) e de 

consequenciar contingentemente. O critério de desempenho foi atingido pelas 

professoras neste passo.  

 

No passo 4 da Fase III foi modelado o comportamento de consequenciar pelas 

professoras. O critério de desempenho foi atingido.  

 

 



 171

No passo cinco da Fase III houve a modelagem do comportamento de 

consequenciar e registrar o comportamento do aluno. A professora 1 atingiu o 

critério de desempenho estabelecido para este passo e a  professora 2 montou as 

folhas de registro, mas não as utilizou em sala porque a escola teria iniciado reforma 

do prédio e o semestre letivo terminou.  

 

O passo 6 da Fase III  foi dedicado a discutir com a professora 1 o significado de 

uma instrução clara e adequada como condição antecedente para o comportamento 

do aluno, assim como as condições requeridas para que a instrução ocorresse. A 

professora 2 não participou do Passo 6. Foram checadas as instruções redigidas nos 

passos anteriores para objetivos, critérios, avaliação e conseqüência, analisando se 

foram claras e adequadas e até que ponto o foram. Tal análise das instruções foi 

realizada tendo-se por base o comportamento do aluno, examinando-se se ele 

seguiu sempre as instruções, se pedia para repeti-las e o tempo que levava para 

seguir uma dada instrução. Junto com a instrução escrita 8 a pesquisador entregou à 

professora um quadro sinótico dos objetivos que ela havia programado por unidade. 

A professora foi orientada para redigir instruções que seriam utilizadas em sala de 

aula e por unidade para objetivos, atividades, critérios de avaliação e conseqüências 

que seriam apresentadas ao aluno; reformulação das instruções que não haviam 

sido seguidas ou que não fossem suficientemente claras e solicitação à professora 

de que reforçasse o aluno em caso de seguimento das instruções. A professora 1 

atingiu o critério de desempenho estabelecido para o objetivo do passo 6.  

  

As duas professoras atingiram o objetivo geral: programaram um sistema de ensino 

individualizado. A professora 1 atingiu os 08 objetivos intermediários do programa e 

a professora 2 atingiu 06 deles, tendo sido necessária a realização de atividades 

alternativas e estabelecimento de novas contingências para o cumprimento dos 

objetivos pela professora 2.  

 

Dos 11 alunos atendidos na programação, segundo a autora, 09 deles alcançariam 

os objetivos terminais estabelecidos; dentre os que não atingiriam, as razões 

aventadas pela autora seriam: para um deles, freqüência muito irregular às aulas, 
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para o outro aluno, muito lento, introdução no SPI em um período avançado do 

semestre. O possível resultado positivo ocorreria, segundo as autoras, porque, com 

o SPI a professora estabeleceu contingências para os comportamentos dos alunos, 

que passaram a receber conseqüências para os comportamentos apresentados e 

passaram também a ter informações do que se esperava deles e o que deveriam 

fazer. Com as atividades programadas para seu nível de atuação e em seqüência, o 

desempenho foi facilitado e o custo de resposta diminuiu. 

 

Com a professora 1 houve generalização da aplicação do SPI, já que ela passou a 

aplicá-lo a todos os alunos da classe. Muito embora recebesse treino e feed-back 

apenas para o aluno 1, logo após a introdução (objetivos e instruções) do SPI, ela 

passou a utilizá-lo para todos os outros alunos. Tal professora também generalizou 

para outras situações, como a confecção do Relatório Semestral do Centro, que foi 

objetivo e descrito em termos de comportamentos e habilidades que o aluno havia 

adquirido, e não mais com expressões vagas. Algumas razões são aventadas para 

explicar a generalização do programa pela professora 1, quais sejam: 

 

“1. o aluno 1, mais atrasado, aumentou seu ritmo de trabalho e rendimento 

acadêmico, passando à frente de outros alunos da classe; 2. os demais 

alunos passaram a solicitar da professora mais atenção, atividades e feed-

back; 3. a programação facilitou o trabalho da professora; e 4. os dados 

que obtinha dos alunos obrigavam-na a individualizar e programar para 

cada um.”(p. 104) 

 

Generalização também ocorreu com a professora 2, mas numa escala menor, não 

ocorrendo com todos os alunos. Ela passou a programar para um segundo aluno da 

classe, considerado por ela como de rendimento inferior aos demais. Também usou 

o SPI para dois outros alunos, que não foram observados na linha de base e início 

do procedimento por terem chegado tarde à escola. Houve mudança do 

comportamento da professora 2 em relação aos outros alunos da sala porque eles 

próprios se encarregavam de pedir sua atenção e por ela ter adquirido o hábito de 

corrigir, dar feed-back às atividades. Segundo a autora, a professora não chegou a 

nota,r de forma completamente satisfatória, que o SPI poderia facilitar seu trabalho 
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com os alunos da sala, como tinha facilitado com os outros quatro para os quais 

estava individualizando. “Ela verbalizava que as alunas 3 e 4 não precisavam da 

programação porque eram adiantadas e a aluna 5 não pertencia à sua classe de 

fato. Isto reflete o conceito da professora de que pelo fato do programa ter sido 

introduzido pela psicóloga, ele atende às crianças com problemas e dificuldades...” ( 

p. 106)91. No entanto, o fato da professora ter generalizado o programa para outras 

três crianças da classe e para outra escola onde passou a lecionar no período da 

manhã, indica que ela verificou as vantagens e resultados do SPI. 

 

Outras razões apontada pela autora para a dificuldade de a professora 2 seguir 

todas as instruções (principalmente as que envolviam redação) e para a ocorrência 

de generalização parcial, seriam o elevado tempo de magistério, com possíveis 

hábitos instalados  e resistência a mudanças, mais a culpabilização dos alunos, por 

parte da professora, pelas próprias dificuldades de aprendizagem.  

 

Segundo a autora, a generalização foi um resultado ‘natural’ do programa. Embora o 

experimentador houvesse programado uma 5ª fase, na qual os alunos iriam sendo 

introduzidos no SPI92, a generalização já havia ocorrido, sendo desnecessário tal 

fase.  

 

A autora ressalta que o fato de ela estar utilizando, como método de ensino das 

professoras, o mesmo método a elas ensinado, o SPI, pode ter facilitado a 

efetividade  do programa. Em outras palavras, a experimentadora emitiu todos os 

comportamentos a serem estabelecidos no repertório das professoras93.  

 

                                                 
91 A ênfase é para os comportamentos acadêmicos como objetivo de ensino no SPI. Mas  uma 
questão interessante se apresenta: o tipo de criança considerada como usuária potencial de um 
sistema de ensino individualizado, e conseqüentemente o tipo de questão a ser tratada. Uma questão 
que parece presente no Zeitgeist da época era a crença de que psicólogos deveriam tratar de sujeitos 
com ‘problemas’, mesmo na escola. A professora 2 parece possuir essa crença, verbalizando não ser 
necessário individualizar o ensino para as crianças sem dificuldades específicas ou problemas.  A 
autora ressalta em sua discussão que a professora 2 talvez não tenha chegado a notar que o SPI 
poderia facilitar seu trabalho com os alunos da sala, como tinha facilitado com os outros quatro que 
estavam sendo alvo da individualização do ensino.  
 
92 Em semelhança a Leite.  
93 A nosso ver, isso também favoreceu a modelação do comportamento das professoras, 
conjuntamente com a modelagem. 
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A experimentadora acredita que o custo de resposta das professoras foi bastante 

alto, especialmente com a redação dos passos do programa (objetivo, critério de 

desempenho, instruções para cada atividade, planejamento de atividades 

alternativas, avaliação etc.), com grande quantidade de tempo dispensada para a 

tarefa. Além do tempo, alguns dos comportamentos exigidos não existiam no 

repertório das professoras, especialmente no da professora 2. A autora sugere , em 

sua discussão, a introdução de modelação94 para tentar diminuir esse custo.   

 

O custo de resposta do experimentador também foi considerado excessivo (07 horas 

semanais). Como sugestão para diminuição de tal investimento de tempo a autora 

sugere a eliminação das sessões de observação sistemáticas em sala de aula, 

substituindo-as por análise de verbalizações e de material escrito da professora e 

dos alunos, mantendo, como critério de avaliação de fidedignidade, sessões de 

observação esporádicas.  

 

A autora considera o treino em serviço vantajoso para o professor poder obter uma 

avaliação imediata do seu trabalho, a partir do desempenho de seus alunos95. Outra 

vantagem do trabalho realizado seria o que a autora chama de “... levantamento 

claro de problemas existentes na classe e com determinados alunos” (p 107). Para a 

autora, o trabalho permitiu identificar o que controlava determinados 

comportamentos dos professores, na medida em que ocorriam.  

 

Na opinião da autora, apesar da literatura apontar a possibilidade da utilização do 

SPI em diferentes situações de ensino e para diferentes populações, deve-se levar 

em consideração fatores como os objetivos específicos da situação e o número de 

alunos em sala de aula. Além disso, dever-se-ia levar em consideração também 

fatores como os salários dos professores96 e suas decorrências motivacionais, 

possibilidade de introdução de procedimentos em sala de aula, prazo imposto pelo 

sistema escolar, entre outras. Porém, o principal fator que viabiliza o SPI é apontado 

como sendo a ‘disposição’ do professor em aplicá-lo.  

                                                 
94 Como ocorreu no caso do comportamento de redigir da professora 2, quando o experimentador 
passou a redigir as instruções que ela verbalizava para serem dadas ao aluno.  
95 Em contraposição a um trabalho como o de Pardo e aproximando-se do trabalho de Leite e mesmo 
Mejias, Bittencourt e Constantino 
96 Em semelhança a Mejias. 
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Por último, finaliza a sua discussão apontando para a necessidade de promover 

discussões nas escolas sobre relativas ao ensino, à escola e à aprendizagem:  

 

“Para que se possa encontrar professores dispostos, é necessário que se 

promova nas escolas discussões a respeito do sistema escolar, do papel 

social do mestre enquanto educador e responsável pelo ‘ensino’ e 

formação de crianças. 

É necessário garantir que cada um aprenda dentro de seu ritmo, com a 

convicção de que, salvo em casos muito excepcionais, nenhuma criança 

fracassaria se dispusesse de mais tempo, obtivesse mais dedicação, 

atenção e afeto por parte do professor (Nidelcoff, pág. 95).  

Os professores precisam assumir uma posição crítica e se questionarem:  

Para que trabalhamos? 

O que ensinamos? 

‘Ensinamos’ realmente? 

É disto que o aluno precisa?”(p. 108) 

 
Filosofia da ciência da análise do comportamento ensinada ao professor 
 
Não há ênfase à aspectos filosóficos no programa de ensino efetuado com as 

professora. Muito embora a autora contemple em sua introdução e discussão a 

determinação do comportamento regulada pelos três níveis de seleção, através do 

levantamento das condições físicas e motoras do alunos (nível de determinação 

filogenético), condições sócio-culturais dos alunos e  política educacional (nível 

cultural); não fica claro o grau de profundidade em que essa discussão é efetuada 

com as professoras. A autora é clara em dizer que é nas condições de sala de aula 

que as diferenças de desempenho entre os alunos se produzem, mais do que em 

diferenças ‘intelectuais’ inatas. Ela também ensina as professoras a partirem das 

condições físicas e motoras dos alunos ao efetuar um planejamento de ensino 

(condições filogenéticas).  
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A singularidade humana também é tratada de forma indireta na forte ênfase aos 

ritmos e diferenças individuais que devem ser enfatizados no ensino, característica 

do SPI.  

 
Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 
Estão incluídos no programa nas Fases II e III, ou seja, o modo como a preparação é 

efetuada leva as professoras a agirem em acordo com os princípios do 

comportamento. Não houve ensino de conceitos básicos separadamente, mas sim, 

formação em aplicação de conceitos e princípios básicos embutidos no SPI, 

concentrando-se principalmente em fornecimento de condições conseqüentes 

(reforçar os desempenhos adequados com atenção e elogio e ignorar os 

inadequados, corrigir tarefas imediatamente após o seu término) e fornecimento de 
condições antecedentes (comunicação de critérios de desempenho, instruções 

claras e adequadas, fornecimento de condições para que o comportamento instruído 

ocorresse).  

 

O treinamento possibilitou que as professoras, na atuação prática, entendessem o 

comportamento operante, contingências de reforço, conceitos próprios da 

análise do comportamento, pela constante análise de condições antecedentes e 

consequentes realizadas no treino das professoras (e no próprio procedimento 

efetuado com os alunos). O mesmo ocorreu com a instalação e diferenciação da 
resposta, noções que puderam ser vivenciadas pelas professoras na modelagem de 

seus próprios comportamentos pela pesquisadora e na modelagem que efetuaram 

no comportamento dos alunos. O procedimento de extinção também foi ensinado às 

professoras, que o aplicaram frente aos comportamentos inadequados dos alunos. 

Também aprenderam sobre motivação ao aplicarem procedimentos de explicitação 

dos critérios de desempenho e de auto-registro pelos alunos, os quais agiram como 

elementos motivadores. Os alunos mostraram-se entusiasmados em preencher o 

registro da atividade, acelerando o ritmo de trabalho, procurando acertar e corrigir o 

exercício antes da professora, a fim de atingir o critério de desempenho e passar 

para a próxima atividade. “... O aluno 4, que permanecia ainda chegando atrasado à 

aula e dormindo em classe, mesmo com instruções e feed-back, passou a se 

 



 177

interessar solicitando mais atividades. Acredita-se que com o próprio registro o aluno 

4 passou a perceber o quão pouco estava produzindo.” (p. 102) 

 
Método de pesquisa da análise do comportamento ensinado ao professor 
 

Há preocupação com demonstração de relações funcionais ou avaliação da 

aplicação prática, denotada pela tarefa de montagem de folhas de registro (com 

auxílio da pesquisadora) das atividades realizadas com os alunos, anotações nas 

folhas de registro de quantas e quais atividades o aluno realizou no dia. O próprio 

aluno era inserido na tarefa de registro de suas atividades. No entanto, o objetivo 

não é a formação de pesquisador e sim a formação do professor. Na formação do 

professor ensinam-se algumas habilidades que são comuns aos pesquisadores.  

 

Ensino  
 
O ensino como arranjo sistemático de contingências de reforçamento não é 

ensinado explicitamente, se revela na proposta de ensino de programação em SPI.  

 

O papel do professor é, de certa forma, autônomo, embora com supervisão. O 

objetivo do trabalho é claro em expressar que as professoras devem aprender a 

programar em sistema de ensino individualizado, o que confere um caráter de 

autonomia às professoras. Elas atuam sob mediação do pesquisador com objetivo 

de aprender a atuar com autogoverno intelectual. Não apenas executam instruções97 

mas tomam parte na elaboração do SPI para os alunos em todas as suas fases. 

Para tanto deveriam ficar sob controle das alterações no desempenho de seus 

alunos e formular seus objetivos e critérios de desempenho a partir de situações de 

interação real, comunicar o padrão de avaliação de desempenho aos alunos, bem 

como todos os outros itens que formam o PSI. 

 
O que ensinar é parte do programa de formação. Há forte ênfase na formulação de 

objetivos comportamentais que possam ser observados, descritos e registrados, 

                                                 
97 Como em Mejias, Bittencourt, Pardo e mesmo Leite ou Constantino. Existem diferentes graus de 
autonomia do professor nesses trabalhos,  mas, poderíamos dizer que esse trabalho de Bega é o que 
confere autonomia maior até o presente momento.  
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como condição para observação do processo de ensino-aprendizagem e avaliação. 

O professor foi treinado a elencar os objetivos que julgava relevantes, fossem os 

terminais, fossem os intemediários. Os objetivos elencados referiam-se a 

comportamentos que evidenciavam aquisição de conteúdo e habilidades 

acadêmicas. 

 

Para quem ensinar está contido nos passos 2 e 3 na Fase II do treinamento 

oferecido às professoras. A identificação de diferenças em repertórios e o 

conseqüente respeito ao ritmo do aluno são aspectos enfatizados, tanto na 

observação inicial feita nas classes (como aspectos ausentes) quanto  pela proposta 

de ensino adotada, o SPI. Quanto à consideração de condições sócio-culturais e de 

política educacional, embora tenham sido aspectos levados em conta pela 

pesquisadora na Introdução, não fica claro se foram focalizados no treinamento das 

professoras.  

 

O Como Ensinar é o item de ensino mais fortemente enfatizado, especialmente a 

correta e efetiva utilização de reforçadores. O professor também foi ensinado a 

respeitar o ritmo do aluno, a planejar e a utilizar instruções.  

 

A preocupação com a consequenciação adequada e imediata é um dos principais 

pontos do programa de formação, em semelhança com trabalhos anteriores. Isso 

ocorre como condição para a motivação do aluno e como instrumento de 

fortalecimento e modelagem dos comportamentos adequados. “A apresentação de 

conseqüenciação contingente tem como meta principal manter o aprendiz motivado 

e entusiasmado a prosseguir no seu trabalho.” (p. 16).  

 

A comunicação de critério de desempenho ao aluno acabou tendo uma função 

motivadora. Cumprir a tarefa passou a ser um estímulo discriminativo que sinalizava 

reforço pelo professor e pela própria tarefa cumprida.   “Por outro lado observa-se 

que a introdução da comunicação do critério de desempenho e atividades pelas 

professoras coincidiram com o aumento do período em atividade do aluno na tarefa 

e com a redução do número de solicitações de instrução.” (p. 101) 
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Houve preocupação com a verificação da manutenção do comportamento do 

professor durante o procedimento e após o término. Também houve generalização 

do procedimento para diferentes alunos.   

 

Existe também o relato da autora sobre a ocorrência de reforçamento ‘natural’ do 

comportamento da professora, pelos efeitos produzidos no comportamento do aluno 

(controle do comportamento da professora pelo aluno), o que pode ser considerado 

como condição para a manutenção do comportamento recém instalado das 

professoras (e, consequentemente, de seus alunos) e sinaliza sucesso do programa 

de treinamento. “Os alunos passaram a cobrar da professora a comunicação da 

atividade (‘E eu o que vou fazer agora?’, ‘E depois?’). No objetivo avaliar a correção 

tornou-se quase impossível deixar um aluno sem atividade após a correção e feed-

back de uma tarefa. Os próprios alunos se encarregavam de cobrar a próxima 

atividade e explicações a respeito do critério de desempenho.” (p. 101) 

 

O respeito ao ritmo do aluno e o estabelecimento de critérios comportamentais para 

reforçamento são pontos fortemente enfatizados no presente programa. “No SPI 

todos devem terminar com o desempenho previamente especificado. A exatidão e 

qualidade podem variar de acordo com o critério do professor e o tempo varia com 

as habilidades e ritmo próprios de cada aluno.”(p. 15) 

 

O professor é explicitamente ensinado a planejar e é o responsável pela execução 

do planejamento (sob supervisão da pesquisadora), portanto, planejamento e 

execução de procedimentos de ensino, aspectos referentes ao como ensinar estão 

fortemente presentes na proposta aqui analisada. O planejamento, bem como sua 

execução, foram feitos com auxílio do pesquisador mas sob responsabilidade do 

professor98.  

 

Existe preocupação bastante presente com a transformação de conteúdos em em 

seqüência (característica do SPI) tanto para a formação do professor quanto como 

característica do método a ser utilizado com os alunos. No caso da professora 1 

houve uma antecipação aos passos do programa no seu treinamento.  

                                                 
98 Ao contrário de trabalhos anteriores. 
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Modelagem é procedimento utilizado no treinamento das professoras e no ensino 

dos alunos. O professor, portanto, aprendeu a modelar comportamentos dos alunos.  

 

Houve forte ênfase na utilização de instruções como condições antecedentes de 

ensino. Tanto a pesquisadora as utilizou no treinamento dos professores como fez 

com que estes as utilizassem no ensino dos alunos.  A instrução  tem a finalidade de 

auxiliar o aprendiz a utilizar os recursos existentes para alcançar os objetivos de 

ensino, informando ao aluno o que se espera dele, o que se lhe oferece, como 

deverá utilizá-lo e como vai ser a sua avaliação.  

 

“ ‘Instrução é a apresentação de estimulação verbal, falada ou escrita, em 

ordem para controlar o comportamento’. Esta foi a definição de Martin e 

Pear (1978) que listaram alguns pontos para que a instrução seja utilizada 

efetivamente: precisa estar ao alcance do entendimento do indivíduo para 

o qual ela é apresentada, e deve especificar o comportamento a ser 

engajado e contingências envolvidas para concordar ou não com a 

instrução. Instruções complexas devem ser divididas em passos mais 

fáceis. Elas devem ser seqüenciadas para que se processe gradualmente, 

do comportamento mais fácil para o mais difícil. Devem ser liberadas de 

maneira agradável e delicada.  

A instrução deve mostrar coerência entre os objetivos, procedimentos e 

recursos. Ela deve dar ao aluno uma visão clara de sua localização no 

curso e qual deverá ser se próximo passo.”(pps. 16-17) 

 

A comunicação, clareza e adequação das instruções fornecidas aos alunos (como 

condições antecedentes verbais) propiciaram bons resultados sobre o seu 

comportamento, retroagindo por sua vez, sobre o comportamento do professor.  

 

Um dos aspectos discutidos pela autora é o papel das instruções escritas. A 

experimentadora não acredita que as instruções escritas tenham tido muito controle 

sob o comportamento das professoras, mesmo porque, eram também fornecidas 

oralmente. Porém, acredita que especificamente um quadro sinótico por ela 

construído e oferecido às professoras, com a síntese dos comportamentos que elas 
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deveriam emitir teve utilidade para a atuação das mesmas, uma vez que “Elas 

verbalizavam gostar e propunham-se a fazê-lo junto com o experimentador.” (p. 106) 

 

Existe orientação sobre manutenção de registros sobre as respostas dos alunos 

para embasar as atividades que compõem vários itens do programa, desde 

verificação de critério de desempenho até reformulação do programa, passando por 

liberação adequada de conseqüências.  

 

A avaliação, constante, dos processos de ensino e aprendizagem é um ponto 

bastante enfatizado no SPI como método e, conseqüentemente, na proposta ora 

analisada. A comunicação dos critérios de desempenho ao aluno é um aspecto 

interessante e apresentado pela presente proposta. Prevê atividades corretivas a 

partir da avaliação, ou seja, a avaliação, longe de ser um momento final de 

verificação de aprendizagem, é um momento que oportuniza a aprendizagem 

através da análise da existência e tipo de erros cometidos pelo aluno.  

 

A tecnologia de ensino utilizada é o SPI. Os aspectos mais fortemente enfatizados 

no SPI são o ritmo do aluno e demais aspectos envolvidos na individualização do 

mesmo, ou seja, aspectos de Como Ensinar. O treinamento ou preparação fornecido 

pela autora às professoras consistiu basicamente em um procedimento realizado em 

serviço, com ênfase em aplicação e não em conceitos básicos ou em filosofia. 

Também enfatiza na proposta a coerência entre objetivos, a avaliação constante do 

processo, as atividades corretivas para o aluno e reformulações para o programa, 

consequenciação contingente, registro do desempenho do aluno e, por último mas 

não menos importante, a utilização de instruções de forma clara ao aluno, contendo 

a especificação dos objetivos, critérios de desempenho de comportamentos, tipos de 

reforço a serem dispensados, sempre em coerência entre objetivos, procedimentos e 

recursos.  
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BASSANI, Marlise Aparecida (1984). A Observação no trabalho professor: um 

programa de treinamento para uso na avaliação de alunos de pré-escola. 

Volumes I e II. Dissertação defendida em Psicologia da Educação na PUC/SP, 

orientada pelo Prof. Dr. Sérgio Vasconcelos de Luna.  

 

Resumo da autora: O presente trabalho originou-se de uma solicitação feita pelas 

professoras da pré-escola de um colégio particular da Grande São Paulo à autora 

também responsável pelo Serviço de Orientação Psicológico. Foram relatadas 

dificuldades em avaliar os alunos, decorrentes de possíveis falhas de observação. 

Realizou-se a caracterização da situação-problema, visando obter dados para 

especificação do problema a ser solucionado. Foi proposto como problema de 

estudo, verificar os efeitos de um treinamento em observação e registro para as 

professoras do Infantil sobre a avaliação do desempenho dos alunos, relativos aos 

objetivos dos cursos (Jardim e Pré-Escolar). Especificados os objetivos terminais e 

intermediários do treinamento, foram programadas as atividades de forma a tornar o 

treino o mais próximo da situação natural de trabalho das professoras e proporcionar 

ocasiões para emissão dos comportamentos a serem instalados. Aplicou-se um 

delineamento de pré e pós-teste, de modo a avaliar o repertório dos sujeitos (sete 

professoras), referente aos comportamentos intermediários que compunham cada 

passo do treinamento. As condições de ensino adequavam-se aos dados obtidos no 

pré-teste. Os desempenhos individuais dos sujeitos no treinamento foram analisados 

e os dados contrapostos às condições de avaliação dos alunos, concernentes à 

transmissão de informações sobre os alunos para a comunidade interna 

(professoras de séries seguintes, coordenadora pedagógica e psicóloga) e 

comunidade externa (pais), e a características do Planejamento do curso e 

planejamento de atividades semanais. Apesar das limitações nos dados obtidos 

sobre os sujeitos nas condições de avaliação, notou-se o emprego de elementos do 

treino na transmissão de dados sobre os alunos para as professoras da 1ª série do 

1º grau. Foram analisados fatores de variabilidade inter-sujeitos e levantadas 

hipóteses para o baixo emprego de elementos do treino nas condições de avaliação 

dos alunos, relativas a contingências controladoras do registro de dados e limites de 

atuação da psicóloga e coordenadora pedagógica. A partir do treinamento em 

observação e registro, as professoras e a psicóloga construíram um novo 
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instrumento de avaliação de desempenho dos alunos. Como objetivo secundário 

deste estudo, analisou-se a dupla função da autora, como pesquisadora e psicóloga 

na Instituição.  

 
Justificativa para a formação do professor 
 

Há vínculo institucional da pesquisadora com a instituição. Ela era psicóloga da 

escola onde se realizou o trabalho.  

 

As professoras da instituição, uma pré-escola de colégio particular e confessional 

(Salesiano) de São Paulo, relataram dificuldade em avaliar os alunos, que, segundo 

a autora, seriam decorrentes de falhas de observação. A autora do trabalho, propôs 

um treinamento em observação com a finalidade de facilitar a avaliação dos alunos.  

 

A demanda das professoras era um treinamento em observação mas não esclarecia 

quais problemas na observação ou na avaliação deviam ser superados. Isso levou à 

investigação inicial da forma de avaliar os alunos, dos tipos de relatórios feitos sobre 

o desempenho dos alunos e dos critérios de avaliação, além da formação das 

professoras. Uma das metas básicas do serviço de orientação psicológica era 

justamente o aperfeiçoamento na formação de professoras, além de orientação a 

pais e atendimento dos próprios alunos.  

 

A orientação da pré-escola era montessoriana. A formação das professoras era de 

Magistério com especialização em Pré-escola. Apenas uma delas não havia 

passado por treinamento para aplicação do método Montessori. O tempo médio de 

experiência delas era de 04 anos e 1/5 e uma delas estava iniciando a carreira no 

início do presente trabalho. As professoras não tinham treino anterior em 

observação, apenas o treino proporcionado pelo curso de Magistério que consistia 

em estágio de observação e de docência, assistindo a aulas de professores em 

exercício e relatando a maneira com que trabalhavam o conteúdo. Para a autora, 

esse estágio não propiciava senão a observação de categorias muito amplas de 

comportamento sob controle de inferências a priori, gerando a aplicação de rótulos 

gerais sobre o comportamento das crianças, o que se refletia na avaliação das 

mesmas, deixando de serem identificados tanto os comportamentos propriamente 
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ditos como as situações em que se manifestavamm. A falta de repertório de 

observação seria uma decorrência, portanto, de falhas no curso de Magistério.  

 

Algumas dificuldades relatadas pela professora teriam como base, também, a 

imprecisão na formulação de objetivos de ensino, considerados como pré-condição 

para observação. Sem objetivos claros, não seria possível saber que tipo de 

desempenho observar, ou especificar critérios de desempenho aceitáveis. A 

observação tornava-se difusa e os dados obtidos, irrelevantes. Também 

impossibilitava obter conhecimento do aluno e tomar decisões de ensino baseadas 

nas características dos indivíduos da classe.  

 

Às dificuldades anteriormente apontadas, acrescenta-se, para a autora, o fato de 

que as instruções recebidas pelas professoras para observação seriam muito 

imprecisas e haveria ausência de registro sistemático dos desempenhos esperados, 

gerando um custo muito alto da resposta de avaliar alunos.  

 

Como conseqüência de todas as deficiências apontadas, havia dificuldade na 

sistematização de informações sobre os alunos na passagem entre as séries, com 

ausência de padronização e interrupção na avaliação sucessiva de objetivos, 

dificultando o acompanhamento longitudinal da criança.  

 

O treino foi proposto então como forma de suprir a falha anterior no repertório das 

professoras em observação e registro, com especificação de objetivos e critérios de 

desempenho esperados das professoras. Outra justificativa apresentada foi o fato de 

que a observação (como  observar), além de subsidiar a avaliação perante os 

objetivos (o que observar), também seria um instrumento de tomada de decisões 

sobre a própria atuação em sala de aula, com utilidade no acompanhamento de 

cada aluno e todas as vantagens que esse acompanhamento traz sobre o trabalho 

do professor. 

 

Segundo a autora, o fato da observação constar no planejamento do curso Infantil 

como instrumento de avaliação dos alunos já seria  suficiente para justificar um 

trabalho de intervenção para instrumentalizar as professoras no seu uso. Porém, 

considerou simplista adotar apenas esta razão para justificar a proposta. Menciona 
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que existiria uma concepção de desenvolvimento infantil e do papel atribuído à 

observação na identificação de indicadores desse desenvolvimento e uma postura 

sobre a utilidade da observação para o cotidiano do professor, proporcionada pelo 

trabalho da autora como membro da equipe de professoras da disciplina 

"Observação", do curso de Psicologia da PUC-SP na época da realização da 

pesquisa. A função de observar do professor também está atrelada a uma série de 

outras funções que vão do planejamento do que deve ser ensinado à execução e 

avaliação do planejamento.  

 

Discute algumas características básicas da observação, como o fato de que deve 

ser sistemática, que deve ter um objetivo claro como ponto de partida, uma 

continuidade e organização dos registros e menciona questões que podem enviesar 

a observação (e a avaliação posterior), como a seletividade natural e limites da 

percepção, a categorização espontânea e ‘estrutura cognitiva’ do observador, 

fatores sociais influenciando a percepção e o quadro teórico do observador  

(expectativas e atitudes pré-perceptivas). Propõe como forma de conhecer e 

controlar estes vieses a delimitação do que deve ser observado, enfatizando 

novamente o papel dos objetivos e do planejamento99.  

 

A revisão de literatura utilizada foi concernente aos trabalhos na área de Análise 

Experimental do Comportamento, quadro teórico adotado pela autora (Thomas, 

Becker e Armstrong, 1968; Madsen, Becker e Thomas, 1968; Drabman e Lahey, 

1974). Foram encontrados trabalhos que demonstravam relações entre 

comportamento de professores e alunos (professor mantendo comportamento 

inadequado de alunos ou efeitos de variáveis sobre comportamentos adequados de 

professores), utilizando como observadores sujeitos estranhos à situação 

(geralmente estudantes universitários), com ênfase, segundo Bassani, em testes de 
                                                 
99 Percebe-se nesse momento que o objetivo de ensinar a observar parece incluir elementos 
referentes a quase todas as funções do professor (itens de definição de objetivos, planejamento e 
avaliação, com seus sub-itens), o que irá se confirmar ao longo da apresentação do trabalho. Como a 
própria autora afirma, existem, implicitamente, várias concepções acerca do papel da observação e 
da utilidade da mesma para o trabalho do professor (concepção de desenvolvimento infantil, de 
observação como instrumento de avaliação do aluno, de papéis desempenhados pelo professor, de 
base para tomada de decisões sobre o processo de ensino). Essas concepções, bastante coerentes 
e articuladas dentro do enfoque teórico da pesquisadora, não pareciam ser as mesmas do grupo de 
professores ‘treinado’ e/ou da orientadora pedagógica, o que causou alguns atrasos e conflitos no 
decorrer do trabalho.  
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fidedignidade da observação mais do que em treinamento de observadores 

propriamente dito.  

 

Descreve também dois estudos estrangeiros que utilizaram o professor como 

observador e experimentador em sala de aula, sendo que em alguns o treino de 

observação é descrito e em outros não. O enfoque em cálculo de fidedignidade e na 

discussão do professor como controlador de comportamento do aluno desses 

estudos estrangeiros é criticado pela autora que, parte então, para a literatura 

nacional, citando Mejias (1972) e Leite (1976)100 que teriam incluído em seus 

estudos o treino em observação dos professores, embora não como objetivo 

principal.  

 

A autora discute algumas questões sobre os trabalhos mencionados anteriormente, 

especialmente o de Leite, como o fato das contingências do “treino em observação” 

não serem naturais à situação de sala de aula101, gerando dificuldades de 

manutenção do comportamento instalado durante a aplicação do programa.  “Mesmo 

quando o autor coloca ter havido generalização dos comportamentos instalados, 

verificada por observadores estranhos à situação, os comportamentos podem ter 

sido emitidos pela professora porque os observadores atuavam como estímulos 

discriminativos, tanto quanto o experimentador.” (p. 27).   

 

Aponta também para o fato do comportamento do professor, para obter 

reforçamento natural, ter que ser mantido em elos intermediários até o reforço final, 

qual seja, a mudança no comportamento dos alunos, e dessa cadeia estar sujeita a 

uma série de interferências ou contingências que podem  afetar os elos 

intermediários impedindo o reforço final. Segundo a autora, o trabalho de Leite teria 

privilegiado contingências artificiais (presença do experimentador em sala de aula e 

fornecimento de reforço social), ao invés de analisar e utilizar contingências naturais 

que pudessem controlar a ocorrência dos comportamentos intermediários na própria 

                                                 
100 Interessante notar, pelo nosso conhecimento do trabalho de ambos, que o treino em observação 
mencionado no trabalho de Leite, refere-se a um treino que inclui observação mas a ele não se 
restringe. Os objetivos do autor extrapolam a observação, pretendendo ensinar programação (no 
sentido de planejamento) e análise de contingências em todos os seus elementos.  
 
101 Presença do experimentador sinalizando os momentos de reforço e reforçando o comportamento 
da professora e ou de observadores atuando como estímulos discriminativos.  
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situação de treino, garantindo a emissão da cadeia comportamental em situação 

natural, a fim de que os comportamento não fossem emitidos apenas no treino (sem 

manutenção posterior) ou na presença do experimentador.  

 

A autora menciona a diferença de objetivos entre o seu trabalho e o dos demais 

autores, como uma espécie de desvantagem dos mesmos102, conforme citação a 

seguir.  

 

“Talvez os programas citados tenham suprimido urna etapa importante 

para a tomada de decisão do professor sobre ‘o que’ mudar, que é o 

ensino da observação do desempenho do aluno em classe. A partir da 

identificação pelo professor de possíveis discrepâncias entre o 

desempenho observado do aluno e o desempenho esperado, bem como 

de aspectos do ambiente relacionados com estas discrepâncias, feita 

através da observação sistemática, o professor estaria sendo habilitado a 

analisar a relevância, ou não, de uma mudança no aluno, não apenas 

definindo comportamentos indesejáveis...” (p. 29) 

 

Também critica o emprego de testes de fidedignidade da observação da professora 

no estudo de Leite103, argumentando que a relevância estaria em que o professor 

identificasse os objetivos por ele propostos e não em que se transformasse em 

observador confiável tendo como parâmetro o pesquisador104.  

 

O objetivo/problema da autora é definido como:  “...verificar os efeitos de um 
treinamento em observação e registro para as professoras do Infantil, sobre a 

                                                 
102 No entanto, conforme já mencionado, a observação, nos trabalhos de Leite e Mejias, não é o foco 
principal, mas um meio pra atingir um fim, qual seja, efetuar análise aplicada do comportamento, com 
privilégio para modificação de comportamentos inadequados.  
 
103 Uma vez que Mejias não os emprega especificamente no treinamento dado aos professores. 
104 Consideramos, porém, que dentro dos objetivos e características do trabalho de Leite, o registro 
do comportamento do professor e a comparação com os registros do pesquisador e observadores 
parece adequada, refletindo a preocupação com a formação do próprio professor como pesquisador 
ou ‘modificador do comportamento’, termo utilizado na época. Uma outra questão que poderia ser 
levada em consideração, sobre o treino em pesquisa, é a sobrecarga de atividade do professor, 
embora Bassani não comente esse aspecto. Por outro lado, como o professor poderia identificar os 
objetivos por ele propostos sem que torne um observador confiável? 
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avaliação do desempenho dos alunos, relativos aos objetivos dos cursos 
(jardim e Pré-Escolar).” (p. 31) 
 

 A definição dos termos envolvidos no problema é a que se segue:  

 

“observar sistematicamente - ver e/ou ouvir o desempenho apresentado 

pelos alunos, direcionados para os objetivos do curso Infantil, conforme a 

ocorrência de tais desempenhos. 

registrar sistematicamente - fazer anotações sobre o desempenho 

apresentado pelos alunos e/ou descrever os desempenhos apresentados, 

pertinentes aos objetivos do curso Infantil, conforme a ocorrência de tais 

desempenhos. 

avaliar sistematicamente - comparar o desempenho observado com o 

desempenho esperado e os critérios de desempenho aceitável, 

explicitados nos objetivos do curso Infantil, conforme a ocorrência dos 

desempenhos dos alunos.” (p. 33 negrito nosso) 

 

O objetivo terminal do programa ou intervenção é a avaliação sistemática e a 
justificativa do desempenho apresentado pelos alunos em relação aos 
objetivos do curso infantil. O objetivo terminal é decomposto em dois, os 
quais, por sua vez, foram decompostos em objetivos intermediários, quais 
sejam:  

 

“Objetivo terminal: 1. Observar sistematicamente nas várias 
situações e atividades o desempenho apresentado pelos alunos, 
relativo aos objetivos do curso para cada área de desenvolvimento.  
Objetivos intermediários:  
1.1 - Classificar no Planejamento os objetivos do curso de acordo 
com cada área de desenvolvimento, por matéria. 
1.2 - Listar os comportamentos que o aluno deve apresentar para que 
seja considerado como tendo atingido cada objetivo do curso. 
1.3 - Listar as situações e alunos-alvo a serem observados, conforme 
o objetivo do curso. 
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Objetivo terminal: 2. Registrar sistematicamente nas várias situações 
e atividades o desempenho apresentado pelos alunos, relativo aos 
objetivos do curso para cada área de desenvolvimento. 
objetivos intermediários: 
2.1- Descrever, em termos comportamentais, o desempenho 
apresentado pelos alunos, conforme os objetivos do curso, por 
matéria e área de desenvolvimento.  
2.2 - Propor a(s) medida(s) dos comportamentos observados 
(desempenho apresentado pelos alunos) para cada objetivo do curso, 
por matéria e área de desenvolvimento. 
2.3 - Montar folhas de registro dos comporta mentos observados, 
conforme os objetivos do curso, por matéria e área de 
desenvolvimento. 
2.4 - Preencher as folhas de registro montadas mediante o 
desempenho apresentado pelos alunos, conforme os objetivos do 
curso, por matéria e área de desenvolvimento.” (pps 38 e 39) 

 
A duração do treinamento, com os objetivos acima propostos, foi de 

aproximadamente 03 meses (setembro a novembro). 

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do professor 
 

Como já mencionado, foi realizada uma caracterização da situação-problema com 

finalidade de obter dados para delimitação do problema. Após a especificação de 

objetivos intermediários e terminais do treinamento, procedeu-se à programação do 

mesmo, com o cuidado de aproximar as atividades o mais possível da situação 

natural em que as professoras (07 sujeitos) trabalhavam, decompondo o 

comportamento em termos de condições antecedentes e conseqüentes, procurando 

propiciar ocasiões de emissão dos comportamentos a serem adquiridos.  

 

Um exemplo de decomposição de comportamento em antecedentes e conseqüentes 

é exposto a seguir:  
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“Antecedentes: consultar ficha de avaliação dos alunos para os pais e 

participar das reuniões bimestrais com os pais; Comportamentos da 

professora: avaliar e justificar o desempenho apresentado pelo aluno para 

os pais, tendo como referência os dados registrados; Conseqüências: pais 

fornecerem feedback às professoras sobre a avaliação dos alunos e 

justificativas apresentadas pelas professoras.” (p. 6, Anexo III) 

 

Houve, portanto, preocupação em tornar o treinamento o mais próximo possível da 

situação natural das professoras e aproveitar as contingências naturais para 

manutenção dos comportamentos intermediários a serem instalados, com finalidade 

de favorecer a posterior generalização das condições de treino para outras 

situações105. Alguns fatores listados na consulta à literatura para favorecer tal 

generalização foram:  

 

“Martin e Pear (1978) mencionaram corno fatores fundamentais para a 

eficácia de generalização: (a) a semelhança entre a situação de treino e a 

situação natural (quanto mais semelhantes fisicamente forem os estímulos 

ou situações, mais rapidamente ocorrerá a generalização); (b) as 

características das contingências de reforçamento na situação natural; (c) 

                                                 
105 A autora critica as condições de generalização e posterior manutenção do comportamento das 
professoras nos estudos de Leite e Mejias. No caso de Bassani não havia a presença do 
experimentador em sala, embora as condições de treino também fizessem parte de um treinamento 
em serviço. O principal ponto de semelhança entre as condições de treino e as condições naturais, no 
caso de Bassani, foi o fato do treinamento ter sido realizado como parte do trabalho diário das 
professoras, nas situações em que os comportamentos ocorriam após o treinamento, facilitando a o 
reforçamento de cada elo  (o que também ocorri em Mejias e Leite, com o acréscimo da presença do 
pesquisador e/ouobservador). Uma das conseqüências ‘naturais’ apontadas pela autora para os 
comportamentos treinados seriam os períodos de descanso provocados pelos feriados, que se 
seguiam, de modo planejado pela pesquisadora, ao término de alguma atividade de treinamento 
realizada com os professores. Essa não pode ser considerada uma conseqüência natural 
intrinsecamente produzida pelo comportamento a ser instalado. Outras conseqüências naturais 
seriam a auto-avaliação mediante apresentação dos critérios de desempenho às professores e a 
troca de informações entre as professoras na situação de reunião pedagógica, além do próprio 
feedback da pesquisadora (muito embora aponte o reforço do pesquisador como arbitrário na 
pesquisa de Leite). “Além da semelhança entre as situações de treino e natural, as atividades foram 
programadas de forma a proporcionar ocasiões para que as professoras emitissem os 
comportamentos a serem instalados. Desta forma os comportamentos-alvo do treinamento poderiam 
ser modelados nas próprias situações (de sala de aula ou pátio) em que deveriam ocorrer após o 
treinamento, facilitando sua manutenção pelas contingências naturais.” (p. 41). Isso aponta para a 
dificuldade em se programar consequências naturais de comportamentos intermediários.  
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o número de vezes que o comportamento-alvo foi reforçado durante o 

treinamento. 

Quanto às características das contingências de reforçamento na situação 

natural, os autores ressaltaram que a generalização ocorrerá e será 

mantida com maior facilidade, quando: (1) o comportamento for reforçado 

na situação natural; (2) houver emprego de contingências naturais durante 

o treino; (3) forem programados esquemas de reforçamento intermitente 

para manutenção dos comportamentos na situação natural; e (4) houver 

transferência do controle para o próprio indivíduo.” (p. 40) 

 

Houve, ainda, preocupação com o custo da resposta, ou seja, preocupação em não 

sobrecarregar o trabalho docente, utilizando os horários disponíveis do trabalho 

pedagógico escolar (reunião pedagógica ou intervalo de 30 minutos das aulas de 

educação física).  

 

A elaboração dos passos do treinamento levaram em consideração a complexidade 

do comportamento, os comportamentos que eram pré-requisitos para os posteriores, 

a alternância entre passos que exigissem comportamentos mais complexos com 

outros de menor exigência de desempenho, comportamentos que produziam 

condições que aumentavam a probabilidade de ocorrência de um outro.  

 

Foi aplicado delineamento de pré e pós-testes para cada comportamento 

intermediário que compunha o treinamento. Os pré  e pós-testes tinham como 

objetivo avaliar o repertório dos sujeitos.  

 

Ao final do trabalho, houve construção conjunta pela psicóloga/pesquisadora e 

professoras de uma nova ficha de avaliação de desempenho dos alunos.  

 

O pré-teste dos comportamentos intermediários foi realizado para confirmar a 

inexistência dos comportamentos terminais no repertório dos sujeitos e para verificar 

a existência ou não existência de comportamentos intermediários e sua forma de 
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emissão. Quando o pré-teste do comportamento intermediário verificava a existência 

do padrão de desempenho esperado, aplicava-se o pré-teste do passo seguinte106.  

 

Assim como houve listagem de objetivos terminais e intermediários para o programa 

e para o treinamento, houve também listagem detalhada de padrões de 

desempenho (Anexo 8 ps 28 a 30) a serem apresentados pelas professoras em 

cada passo.  

 

O pós-teste era realizado no final das atividades de ensino do passo em questão 

para verificar o atendimento dos critérios de desempenho estipulados. Caso não 

fossem atingidos, eram fornecidas atividades suplementares107 ou revistos os 

padrões de desempenho para aquele caso em particular. A autora menciona ainda, 

que “o pós-teste visava verificar se os comportamentos intermediários poderiam ser 

emitidos diante das condições naturais, a partir das atividades de ensino 

apresentadas” (p. 51). Em outro momento, mais adiante, menciona outra função dos 

pré e pós testes (ou diferença de desempenho entre ambos), que seria a avaliação 

das contingências de ensino e do próprio treinamento.  

 

Foram programados o que a autora chama de testes de generalização, ou seja, nos 

passos mais complexos do programa (1, 4 e 6) pretendia-se verificar se os sujeitos 

apresentavam o comportamento treinado em relação a outros alunos do curso (que 

não o aluno escolhido para observação) e para outros objetivos do curso (que não o 

objetivo escolhido para o aluno alvo). Ou seja, houve a programação de testes de 

generalização intermediários mesmo antes do término do treinamento, no entanto, 

só foi realizado teste de generalização para o passo 1 (caracterização das áreas de 

desenvolvimento que exigia consenso entre as professoras). Os passos do 

treinamento serão descritos detalhadamente mais adiante.  

 

Houve utilização de material escrito (instruções escritas), além de instruções orais, 

para a realização dos passos, para a aplicação de pré e pós testes e textos 

adaptados.  

                                                 
106 Essa pode ser considerada uma característica de individualização do treinamento, com vistas a 
alcançar o objetivo final. 
107 Individuais e específicas, novamente atendendo ao critério de individualização do treino.  
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As instruções iniciais do treinamento, denominado “curso de observação”108, 

distribuídas em pastas para os sujeitos, continham informações sobre: 

 

“(a) objetivos do 'curso';  (b) previsão de tempo para as atividades; (c) 

horários em que seria realizado; (d) as características do curso: 

desenvolvimento de um projeto individual de observação e registro; 

instruções e atividades semanais escritas (razões para serem escritas); 

diversidade de atividades; (e) cronograma geral (explicação das pausas).” 

(p. 54) 

  

Os pré e pós testes foram aplicados individualmente, no horário das aulas de 

educação física e o ‘curso’ propriamente dito foi realizado no horário das reuniões 

pedagógicas.  

 

Outro aspecto sobre o qual a autora discorre no método é a verificação de 

mudanças nas condições de avaliação dos alunos (características do comentários 

das professoras na ficha para os pais, características do planejamento feito, 

utilização de dados registrados sobre o desempenho dos alunos para o 

planejamento da semana seguinte, características das descrições dos alunos 

encaminhados para atendimento pelo Serviço de Orientação Psicológica, 

característica na transmissão de informações sobre os alunos ao final do ano para 

as professoras das séries seguintes, e construção de novo instrumento de 

avaliação). O material utilizado para coleta de dados sobre a alteração ou não 

alteração na avaliação dos alunos foi109:  

 

“(a) registro de ocorrência de elementos trabalhados no decorrer do 

treinamento durante as reuniões pedagógicas semanais após a sessão de 

                                                 
108 A autora oscila entre dois termos, com privilégio do segundo. Interessante notar que curso é 
utilizado pela autora entre aspas, mas treinamento não.  
109 A coleta de dados para esta finalidade abarcou uma quantidade grande de material, deixando 
antever uma grande preocupação com criação de material escrito e de transmissão de informações 
também escritas por parte das professoras (além dos registros de observação), além de uma 
preocupação com o planejamento e reformulação do mesmo que, de certa forma, ultrapassa os 
limites do objetivo de treinamento em observação e registro de comportamentos para avaliação. 
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treino: para coleta de dados sobre a aplicação pelas professoras dos 

dados registrados para planejamento de atividades da semana seguinte; 

(b) registro das reuniões de planejamento no fim do ano de implementação 

do treino: para verificar se foram feitas alterações quanto a objetivos, 

formulação de objetivos, avaliação, etc.; 

(c) consulta às fichas de avaliação preenchidas durante o ano de 

implementação do treino, para os pais dos alunos-alvo do treinamento e 

de alunos classificados pelas professoras como tendo apresentado 

desempenho superior, igual e inferior ao do aluno-alvo, comparando-se os 

registros do primeiro com os do segundo semestre (antes e durante o 

treinamento em observação); 

(d) consulta às fichas de encaminhamento individual de casos para 

atendimento pelo Serviço de Orientação Psicológica, comparando-se os 

relatos escritos pelas professoras no semestre anterior e no posterior ao 

treinamento em observação; 

(e) consulta aos relatórios escritos pelas professoras sobre os alunos 

referentes às informações para as professoras das séries seguintes, 

comparando-se os relatórios de 1980 e 1981 (ano anterior e ano de 

implementação do treino); 

(f) tipos de dificuldades apresentadas pelas professoras ao elaborarem, 

com a pesquisadora, a nova ficha de avaliação proposta como instrumento 

para diminuir o custo da resposta de ‘avaliar alunos’. A elaboração do 

novo instrumento de avaliação foi feita durante o ano de 1982 e a forma 

final foi obtida em fins de março de 1983.“ (pps 60 e 61) 

 

Foram ao todo 7 passos do treinamento/curso de observação. O passo 1 foi a 

leitura e discussão de um texto baseado no livro de Bijou (1976) Child Development: 

the basic stages of early childhood, versando sobre características de áreas de 

desenvolvimento cognitivo, motor e social, com a finalidade de subsidiar critérios de 

classificação de objetivos a serem atingidos nas áreas referidas.  

 

No passo 2 houve a leitura de um texto de Mager (do livro: Análise de Objetivos), 

intitulado ‘Reconhecendo Fuzzies’, visando fornecer informações sobre a listagem 

de comportamentos relacionados aos objetivos escolhidos. Em outras palavras, era 
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um texto que subsidiava a resposta à pergunta: ‘O que o aluno deve fazer para se 

dizer que atingiu o objetivo?’. Também houve uma complementação de alguns 

pontos do texto com atividade de exercício de aplicação.  

 

Houve atividade de síntese em grupo dos passos 1 e 2 do treinamento e, em 

seguida, procedeu-se à execução do passo 3, de descrição de comportamentos 

propriamente dita. Um aluno-alvo das observações (que não tivesse sido 

encaminhado ao Serviço de Orientação Psicológica antes) e um objetivo por área de 

desenvolvimento foram escolhidos pela professora. A partir disso a professora 

deveria preencher fichas descrevendo claramente os comportamentos do aluno e 

sua relação com o atingimento dos objetivos do curso dado pela professora. Exigia-

se também que a professora listasse a situação em que o comportamento ocorria, o 

local (sala de aula, pátio), a atividade em que o comportamento ocorria e os 

momentos da atividade em que ocorriam os comportamentos esperados no objetivo. 

 

O passo 4 era a descrição de antecedentes e conseqüentes, presumindo que a 

professora já houvesse dominado a descrição de comportamentos pertinentes ao 

objetivo escolhido. Aqui, relacionavam-se as informações derivadas da observação 

sobre o contexto em que o comportamento ocorria, especificando as condições do 

ambiente de sala de aula e pátio, e relacionando-as aos comportamentos 

observados (geralmente comportamentos da própria professora ou de outro aluno). 

A folha de registro era composta de três colunas, correspondentes às condições 

antecedentes, ao desempenho apresentado pelo aluno-alvo e às condições 

conseqüentes.  

 

O passo 5 referiu-se à especificação de medidas de desempenho apresentado pelo 

aluno-alvo escolhido pela professora. A depender das características do 

desempenho apresentado (relativo ao objetivo do curso)  e levando em 

consideração o desempenho esperado (lista do Passo 2), a professora deveria 

descrever os comportamentos do aluno-alvo centrando-se nos seguintes aspectos:  

1. se o comportamento ocorre ou não ocorre;  

2. quantas vezes ocorre; 

3. quanto tempo dura;  

4. quão intenso é (intensidade ou ‘força’ do comportamento);  
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5. em que ordem o comportamento ocorre (seqüência em que ocorre);  

6. quanto tempo demora para ocorrer (dada uma condição antecedente, quanto 

tempo leva para a criança apresentar o comportamento). A professora deveria 

utilizar duas colunas, uma relatando o desempenho apresentado e outra qual a 

medida (entre as mencionadas acima) utilizada.  

 

O passo 6 (não realizado por todas as professoras) referiu-se à construção de 

folhas de registro. A professora deveria propor e testar uma folha de registro do 

desempenho do aluno-alvo tendo em vista as atividades até então realizadas.  

 

O passo 7 consistiu na avaliação propriamente dita, do desempenho do aluno-alvo, 

comparando os dados dos Passos 3, 4 e 6  com as informações listadas pela 

professora no Passo 2 (desempenho esperado), possibilitando afirmar se o aluno 

atingiu  o objetivo e por que.  

 

A seguir passa a apresentar os resultados do trabalho. A autora apresenta 

primeiramente dados relativos à transmissão escrita por parte das professores de 

dados sobre os alunos. Os dados escritos são: “(a) comentários sobre o 

desempenho dos alunos na ficha de avaliação para os pais; (b) descrições dos 

alunos encaminhados para atendimento pelo Serviço de Orientação Psicológica; (c) 

transmissão de informações (relatórios) para as professoras das séries seguintes.” 

(p. 63). Este primeiro conjunto de dados forneceria elementos para identificação de 

mudanças no modo como os professores descreviam o desempenho dos alunos 

para os pais, professoras e psicóloga. Outro conjunto de dados foi obtido a partir de 

registros da pesquisadora, quais sejam: “ (d) utilização dos dados registrados sobre 

o desempenho dos alunos durante o treinamento para o planejamento das 

atividades da semana seguinte; (e) alterações do Planejamento para 1982 

(possíveis correções frente à imprecisão dos objetivos do curso e falta de critérios de 

avaliação do aluno); (f) construção de um instrumento de avaliação mais simples e 

de menor custo de resposta.” (p. 63). Tais dados forneceriam elementos para 

analisar a influência do treino na maneira de planejar o curso e a avaliação dos 

alunos. 
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 Quanto aos comentários sobre o desempenho dos alunos na ficha de avaliação 

para os pais, foram divididos em comentários do tipo avaliação geral, avaliação 

específica (aspectos acadêmicos e sociais), elogios, recomendações, sugestões e 

cumprimentos. Houve muito mais comentários no segundo semestre – 55 

ocorrências (período do treinamento) do que no semestre anterior  - 19 ocorrências, 

com concentração maior no 2º e 4º bimestres. A autora não atribui essa diferença 

entre os semestres ao treinamento e sim à proximidade do final do ano. Houve uma 

concentração maior de comentários do tipo ‘avaliação geral’, concentrando-se mais 

no 4º bimestre. Avaliação específica ocorreu em todos os bimestres em menor 

número. A avaliação de aspectos sociais começaram a surgir no 2º bimestre com 

aumento gradativo até o final do ano. Já os cumprimentos à criança e à família 

ocorreram mais no último bimestre.  

 

A importância e a função atribuída às fichas de avaliação para os pais pela 

pesquisadora e pelas professoras não pareceu ser a mesma. Ao solicitar fichas de 

alunos mais e menos adiantados em relação ao aluno alvo, a pesquisadora não 

encontrou diferenças entre as fichas e um dos sujeitos (professora) chegou a 

verbalizar que “se você está querendo estas fichas pra ver se há diferença entre 

eles, pode esquecer. Todas estão iguais, você não vai encontrar diferença alguma. 

Porque não é esta ficha que vai dizer quais são as crianças. Se você quiser,  eu falo 

pra você, porque esta ficha não serve pra nada. É só para os pais verem....” (p. 90). 

A pesquisadora interpreta esse comentário como sintomático da ausência de itens 

relevantes para avaliação contidos nas fichas e a uma certa distinção de instruções 

e funções feita pelos sujeitos entre a orientação psicológica e a pedagógica (à qual 

‘pertencia’ originalmente a criação e elaboração da ficha individual de observação), 

além de um certo cuidado com o ‘peso’ da palavra escrita dirigida aos pais. 

Considera, portanto, a ficha elaborada pela coordenação pedagógica, inoperante do 

ponto de vista do conteúdo, e com ausência de instruções claras sobre o que 

deveriam versar os comentários escritos dos professores. 

 

Quanto à descrição dos alunos encaminhados para atendimento pelo Serviço de 

Orientação Psicológica, descreve uma série de documentos e formulários que 

deveriam ser preenchidos pelas professoras e declara que os dados comparativos a 

serem apresentados são referentes ao relato escrito de problemas identificados 
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pelos sujeitos nos alunos, durante o primeiro semestre de 1981 (antes do 

treinamento) e primeiro semestre de 1982 (após o período de treinamento). Durante 

o treinamento também afirma que os relatos escritos não foram exigidos por escrito, 

pelo alto grau de participação escrita dos sujeitos  no próprio treinamento, a fim de 

não gerar sobrecarga, tendo sido aceitos encaminhamentos verbais por S4 e S5110. 

Segundo a autora: “Deve ser mencionado ainda que não há dados dos 

encaminhamentos de alunos ao Serviço de Orientação Psicológica de todos os 

sujeitos, nem de um mesmo sujeito antes, durante e após o treino em observação.” 

(p. 94). Apesar da ausência de relatos escritos de sujeitos antes, durante e após o 

treinamento, a autora apresenta um quadro de dados obtidos para os sujeitos 2, 6, 7 

e afirma em seguida, que  apenas com um dos sujeitos (Sujeito 7) houve 

possibilidade de comparação de encaminhamentos escritos antes e depois do 

treinamento111, conforme trecho a seguir: “Como pode ser notado no Quadro 1, 

foram obtidos dados apenas de S2, S6 e S7, sedo que somente deste último é 

possível a comparação antes e após o treinamento em observação.” (p. 98).  

 

Para a autora, houve emprego de alguns elementos do treino em observação por 

dois dos sujeitos (S2 e S6) com dados escritos e por outros dois (S4 e S5) com 

dados verbais, mas não afirma que houve mudança nos relatos dos sujeitos após o 

treinamento, uma vez que não haviam dados anteriores à realização do treino. 

Sobre o Sujeito 7, ó único com quem houve possibilidade de comparação de 

encaminhamentos escritos antes e depois, afirma que identificou qualquer elemento 

do treino, além de ter havido redução de informações nos relatos de caso 

encaminhados após o treinamento, emprego de termos imprecisos e sem descrição 

de desempenho dos alunos112.  

 

A autora menciona que S7 havia demonstrado dificuldade em todos as atividades 

que envolviam escrita e levanta uma primeira hipótese de que a imprecisão nos 

relatos encaminhados à psicóloga poderiam advir dos registros serem escritos. 

                                                 
110 A autora apresenta dados dos encaminhamentos orais apesar de ter anunciado que só analisaria 
dados obtidos pelo relato escrito. 
111 Apesar da já ter mencionado a ausência de dados escritos de comparação para todos sujeitos, o 
que gera a suposição de que analisou também encaminhamentos orais.  
112 Demonstrando um suposto ´efeito contrário´ ao esperado pelo treinamento.  
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Portanto, para a autora, o baixo emprego de elementos do treino é atribuído ao peso 

da palavra escrita e ao repertório verbal escrito das professoras113.   

 

“Os registros escritos acarretam um maior ´comprometimento´das 

professoras com as informações que venham a embasar o problema 

encaminhado. Este ´comprometimento´com as informações escritas 

poderia gerar a imprecisão das mesmas, pois quanto mais amplos os 

termos ou mais sintético o relato, maiores as possibilidades de ocorrerem 

informações verbais sobre o problema... 

Uma variável muito importante a ser considerada na análise do baixo 

emprego de elementos do treino pelos sujeitos quanto aos relatos de 

encaminhamento de alunos ao Serviço de Orientação Psicológica, é a 

característica dos relatos serem escritos. Tal fato exige das professoras 

uma participação explícita e pública, um comprometimento com o que é 

relatado sobre a criança, além de exigir um repertório verbal escrito 

suficiente para transpor os dados observados para o papel.” (p. 103) 

 

A transmissão de informações (ou relatórios sobre os alunos) para as professoras 

das séries seguintes foi o ponto em que o treinamento pareceu surtir maiores 

resultados, embora tenham sido analisados apenas três deles  (os demais ou não 

existiam ou foram feitos oralmente). Comparou os relatórios do ano de 1981 com os 

do ano anterior, 1980. “Os relatórios obtidos foram elaborados por S4, S5 e S7 ao 

final de 1980 e 1981 e fornecidos às professoras da 1ª série do 1º grau.” (p. 104). As 

categorias empregadas no exame foram quase as mesmas da análise das fichas de 

comentários escritos para os pais (‘avaliação geral’, ‘avaliação específica –social e 

acadêmica’, ‘elogios’), excetuando-se ‘recomendações e sugestões’,  e 

acrescentando-se a categoria ‘advertências’. Os relatos tornaram-se mais 

descritivos, houve inclusão de sugestões de procedimentos para  professora da série 

seguinte e introduziram-se informações sobre o ritmo com que as crianças 

executavam as atividades.  

                                                 
113 Mais adiante a hipótese sobre o repertório verbal escrito dos sujeitos e o ´peso´ da palavra escrita 
foi ‘desconstruída’ e a explicação passou a ser outra, qual seja, as conseqüências advindas do tipo 
de audiência para o comportamento verbal escrito, provavelmente, desempenhavam um papel no 
controle do comportamento das professoras, tanto no caso da informação ser dirigida ao serviço de 
orientação psicológica como para os pais dos alunos 
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“De uma maneira geral, pode-se dizer que os relatórios de 1981 

apresentaram-se mais homogêneos quanto aos tipos de comentários 

feitos, e mais detalhados quanto às informações transmitidas. Mesmo no 

que concerne aos tipos de comentários, os relatórios abarcaram 

informações mais detalhadas sobre ‘aspectos acadêmicos’ e, em especial, 

‘aspectos sociais’; talvez, decorrentes dos critérios para classificação dos 

objetivos em áreas de desenvolvimento (passo 1 do treinamento). 

Devido ao acréscimo de descrições dos comentários e de tipos de 

comentários, houve um aumento na quantidade de informações sobre os 

alunos. Isto significa que os relatórios de 1981 foram maiores do que os de 

1980, para todos os sujeitos, mesmo pra S7 que demonstrou um 

decréscimo de informações nos relatos de encaminhamento de alunos 

para o Serviço de Orientação Psicológica.” (p. 119) 

 

Tais resultados invalidaram a hipótese de dificuldade no repertório de escrita em 

geral, conforme aventado anteriormente pela autora. “Se a hipótese levantada era a 

de que a diminuição ou imprecisão das informações poderia ser decorrente dos 

relatos serem escritos, como explicar o aumento nas informações nos relatórios para 

as professoras da 1ª série?.” (p. 120).  A autora insere nesse ponto do relato a 

discussão do controle de estímulos envolvido em registrar desempenhos dos alunos, 

enfim, qual a função do mesmo. Tanto as conseqüências do relato como as 

audiências (outra professora, a psicóloga, os pais) são diferenciadas, produzindo 

diferenças no desempenho.  

 

“No caso dos relatórios de fim de ano, o destinatário é urna professora; 

portanto, colega dos sujeitos, que deveria usar as informações dos 

relatórios como ‘dicas’ para trabalhar com os novos alunos. 

O relatório não se destina a dar informações sobre problemas a serem 

encaminhados pela psicóloga, cuja função é hierarquicamente superior à 

das professoras e cujo trabalho exige verificação das informações por 

observação direta e/ou por entrevista com os responsáveis pela criança (e 

decorrente retorno sobre a precisão, ou não, das informações para as 

professoras). Portanto, talvez a redução de informações nos relatos de 

 



 201

casos de alunos encaminhados para atendimento à psicóloga se justifique 

pelo seguinte raciocínio: ‘escrever menos para errar menos; 

complementam-se as informações oralmente’. As conseqüências das 

informações transmitidas à professora seguinte são distintas das 

transmitidas para o Serviço de Orientação Psicológica.” (p. 120) 

 

A autora analisou dados provenientes de algumas das reuniões pedagógicas 

semanais, após a sessão de treino, em que as professoras planejavam as atividades 

para a semana seguinte, procurando verificar a possível influência do treinamento 

em observação, ao longo de sua realização, no modo como as professoras 

planejavam as atividades para as crianças. “Pretendia-se analisar, à medida em que 

os sujeitos executavam as atividades de observação e registro do treino, se tais 

elementos teriam sido aplicados no planejamento semanal.” (p. 121)   

 

Apresenta dados feitos em 10 das reuniões do segundo semestre de 1981, com 

base em registros com duração média de 15 minutos. Nessas reuniões os sujeitos 

se agrupavam por curso (Jardim ou Pré-escolar), discutiam e decidiam quais 

atividades seriam desenvolvidas em classe na semana seguinte, sob supervisão da 

coordenadora pedagógica.  

 

Não houve ocorrência de elementos do treinamento em observação nesta situação 

em particular (utilização dos dados registrados sobre o desempenho dos alunos 

durante o treinamento para o planejamento das atividades da semana seguinte) 

Nessas reuniões decidia-se o conteúdo a ser desenvolvido por disciplina e a 

indicação de atividades e material correspondente, além de datas cívicas a serem 

comemoradas e datas de atividades extra-curriculares. Os sujeitos não se referiram 

a comportamentos observados dos alunos ou a quaisquer outros elementos de 

atividades de observação e registro que estavam sendo treinados.  

 

A hipótese levantada pela autora para essa ausência de utilização dos elementos 

em treinamento no planejamento de atividades dos sujeitos é, novamente, a 

diferença de atribuições hierárquicas entre as atividades, ou seja, o planejamento 

era uma atividade do serviço de orientação pedagógica (elaborado e supervisionado 

pela mesma) e não da orientação psicológica e a orientadora pedagógica não estava 
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participando das atividades de treinamento em observação “...considerado por ela 

como parte do trabalho do serviço de orientação psicológica”. (p. 127)114. Um outro 

fator apontado pela autora como possivelmente influenciando a não generalização 

dos elementos do treino para outros alunos ou a classe é o fato das atividades dos 

passos do treinamento serem restritas à observação de apenas um aluno alvo115.  

 

Em seguida, apresenta as alterações no Planejamento para 1982, ano seguinte ao 

do treinamento, também são analisadas pela autora, e as possíveis correções frente 

à imprecisão dos objetivos do curso e falta de critérios de avaliação dos alunos. Em 

outras palavras, esperava verificar mudanças no planejamento anual e em que 

direção elas ocorreriam. Assim como nos planejamentos semanais, no planejamento 

anual não houve alterações. O planejamento se manteve. A ênfase do planejamento 

foi a escolha de materiais didáticos e de atividades, sem menção a objetivos, 

conteúdo ou avaliação dos alunos. Os materiais foram escolhidos antes da avaliação 

geral do trabalho desenvolvido, numa relação mais de praticidade no atendimento de 

prazos (critério de imediaticidade) do que de relações com conteúdo e objetivos.  

 

Ao analisar as possíveis razões para a não ocorrência de alterações no 

planejamento para o ano seguinte, a autora menciona, novamente, a distinção da 

atuação dos serviços de orientação pedagógica e psicológica116, ou seja, o 

planejamento era da competência do serviço de orientação pedagógica e a sua 

elaboração ficava sob responsabilidade da coordenadora pedagógica, incluindo o 

cumprimento das exigências burocráticas como o envio de conteúdos para a 

secretaria. Além disso são relatadas algumas diferenças de posição entre as 

coordenadores dos diferentes serviços, como critérios para escolha de livros. Em 

                                                 
114 O fato é que realmente existia essa diferença de atribuições. Parece ter havido intenção em 
estender as atividades para todas as funções do professor, sem ter havido, no entanto, um acordo 
anterior entre os serviços. Houve uma espécie de ´aposta’ em uma generalização ‘espontânea’ para 
outras atividades em que os elementos do treinamento poderiam estar sendo utilizados. 
115 Outros fatores que poderiam ser analisados seriam as próprias características do treino, o fato de 
estar em andamento e as habilidades não estarem suficientemente desenvolvidas, ou do 
‘comportamento de planejar’ não ter sido foco de intervenção específico. Dentro da abordagem 
teórica da autora faz sentido utilizar dados de observação dos alunos e avaliação constante para 
formulação e reformulação de atividades, mas essa situação estava sendo, de fato, treinada? A 
generalização esperada não estaria sendo uma exigência superior às habilidades presentes no 
repertório e ausentes dos elementos/ conteúdos trabalhados no treinamento? 
 
116 Os sujeitos se comportavam mediante as contingências controladoras diferenciadas dos dois 
serviços, com privilégio para o serviço ao qual a atividade estava diretamente vinculada.  
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decorrência das opiniões distintas e ausência de consenso, e da necessidade dos 

sujeitos trabalharem com os dois serviços, a autora conclui pela ausência de 

generalização dos elementos do treinamento para as atividades concernentes ao 

serviço de orientação pedagógica.  

 

Sobre a proposição, construção e implementação de um instrumento de avaliação 

mais simples e de menor custo de resposta, relata ter partido de um consenso entre 

as professoras sobre a não funcionalidade do instrumento anterior. As 

características do novo instrumento foram apontadas pelas professoras, 

conjuntamente com a psicóloga (deveria apresentar os desempenhos relevantes 

para o acompanhamento do aluno; deveria ser de rápido preenchimento; os 

desempenhos esperados deveriam ser encadeados conforme o conteúdo a ser 

desenvolvido a cada bimestre, de acordo com a seqüência em que esse conteúdo 

seria transmitido aos alunos; as informações deveriam ser claras o suficiente para 

que os pais também pudessem acompanhar o desenvolvimento da criança na escola 

e comparar com o de casa; deveria conter informações relevantes para que qualquer 

outra professora obtivesse um quadro do aluno durante o curso). 

 

A elaboração e concomitante testagem do novo instrumento de avaliação foi então 

efetuada, a partir das condições acima descritas. Foram, inicialmente, delimitadas as 

áreas que seriam avaliadas nos alunos, a partir do planejamento do curso 

(socialização, saúde e higiene, motricidade e cognição). Em seguida foi efetuada a 

proposição da forma do instrumento de avaliação, com um conjunto de fichas para 

cada área a ser avaliada no aluno em forma de check list (uma coluna com listagem 

de desempenhos, uma para o registro da ocorrência de desempenho e outra para 

comentários). O novo instrumento de avaliação foi denominado ‘fichas de 

acompanhamento da criança’, pelas características de detalhamento, seqüência e 

relação com os objetivos da escola, ao longo do ano. Em seguida foi realizada a 

listagem dos desempenhos esperados, sempre tendo como referência os objetivos 

do planejamento do curso infantil. As professoras propuseram alterar a formulação 

de objetivos (amplos e repetitivos, segundo a autora), para ulterior elaboração de 

desempenhos a serem avaliados, o que não havia ocorrido em outras situações 

como as de planejamento. No entanto, houveram novamente percalços atribuídos à 

‘interferência’ da coordenação pedagógica, gerando, finalmente um acordo entre 
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ambas pela iniciativa da pesquisadora e a instrução às professoras sobre a 

vinculação das fichas de acompanhamento ao Serviço de Orientação Psicológica.  

 

Durante a elaboração das fichas  foi necessário retomar alguns passos do 

treinamento. Foram elaboradas fichas específicas por curso (Jardim e Pré-escolar), 

tendo sido estabelecidos os critérios de desempenho aceitáveis  para os 

desempenhos listados, com discussão de todo o grupo. Em seguida houve a 

primeira avaliação das fichas com o envio para os pais e reunião com os mesmos na 

presença da coordenadora pedagógica. Incorporou-se a sugestão dos pais de 

pontuar os aspectos positivos e não somente os aspectos não dominados.  Com as 

reformulações das fichas houve a avaliação final das mesmas pelas professoras e a 

proposição final das fichas. Segundo as professoras as novas fichas propiciavam 

maior rapidez para registro do desempenho das crianças, melhor explicitação dos 

objetivos e conteúdos a serem trabalhados ao longo do bimestre, forneciam 

informações mais detalhadas sobre cada aluno e uma direção mais definida para o 

contato com os pais.  

 

As dificuldades no processo de elaboração das fichas (quanto  à especificação de 

desempenhos) são consideradas pela autora como deficiências do treinamento, 

especificamente em relação ao passo 6 (que consistia justamente na testagem de 

folha de registro), do qual nem todas as professoras participaram. A outra dificuldade 

seria a já mencionada ausência de ‘análise de contingências’ inicial sobre o controle 

exercido pela coordenadora pedagógica, com a autora novamente discorrendo sobre 

o impasse criado, ausência de mudança do planejamento e o atraso no 

detalhamento dos desempenhos para elaboração das fichas.  

 

Menciona também possíveis conceitos não sedimentados sobre passos anteriores 

(como dificuldade em especificar desempenhos, em classificar objetivos por área de 

desenvolvimento, entre outros) e problemas gerais relativos ao treinamento, que 

emergiram quando da elaboração das fichas. Mesmo assim, também enfatiza ao 

longo de várias páginas a diferença de desempenho entre as professoras do jardim 

e do pré-escolar e diferenças de desempenho individuais na análise dos resultados 

do treinamento.  
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O desempenho dos sujeitos durante o treinamento em observação e registro foi 

analisado pela ocorrência de elementos do treino nas condições de pré e pós testes, 

entendendo por elementos os comportamentos intermediários a serem atingidos e 

os conteúdos trabalhados a cada passo do treino para a consecução dos objetivos 

terminais. Os dados apresentados apontam que o desempenho dos sujeitos foi mais 

lento nos passos 1 e 2, acelerando-se no passo 3 (observação direta dos alunos-

alvo com descrição dos desempenhos dos alunos em termos comportamentais).  

 

Tal análise propicia, ainda, a análise dos procedimentos do treino como a dificuldade 

dos passos, a relevância dos padrões de desempenho propostos, as instruções 

oferecidas, entre outros. “Ao se analisar a dificuldade dos passos pela aplicação do 

pós-teste, deve-se considerar a possibilidade das condições de ensino oferecidas 

não terem sido suficientes para suprir as falhas de repertório detectadas no pré-

teste.” (p. 234) 

 

No caso do passo 1, especificamente, a autora aponta falhas no material escolhido e 

utilizado,  sugerindo  que o texto fornecido às professores (baseado em Bijou, 1976), 

repleto de informações teóricas sobre caracterização de áreas de desenvolvimento, 

pode ter sido inadequado pela sua complexidade e por ‘falhas’ relacionadas ao 

curso de magistério. Já no Passo 2, aponta as restrições e interrupções ocorridas 

pelas atividades da pesquisadora como psicóloga do colégio.  

 

Segundo a autora, não houve atendimento do critério de desempenho em todos os 

pontos no treinamento dos professores. Nesse caso, a pesquisadora discutia com o 

sujeito os pontos deficientes do desempenho e o instruía para o passo seguinte, 

porém, não repetia a atividade. Em outros casos também não havia a aplicação de 

condições pós-teste e atividades suplementares, para não gerar atrito no 

relacionamento com as professoras pela sobrecarga de atividades.  

 

Em vários momentos houve participação das professoras em etapas do trabalho 

executado, bem como, preocupação do pesquisador em ensinar, formar o professor 

para a realização autônoma da tarefa117. 

                                                 
117 Pode-se afirmar que o pesquisador atuou com participação do professor e preocupação em torná-
lo independente, porém com conflitos com a coordenação pedagógica. Há vários momentos em que 
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O objeto de formação do professor foram habilidades de observação (incluindo 

registro), elaboração de ficha de avaliação e avaliação propriamente dita118.  

 

Quanto à quantidade de sujeitos envolvidos na proposta, foram em número de  sete, 

todas professoras de curso infantil (três de Jardim e quatro de pré-escolar) e suas 

respectivas turmas.  

 

A discussão efetuada pela autora sobre o trabalho executado contempla os 

desempenhos individuais no treinamento, que foram analisados e os dados 

contrapostos às condições em que os alunos eram avaliados, quais sejam: ao 

transmitir informações para professoras de séries seguintes ao final do ano, à 

coordenadora pedagógica, a psicóloga, aos pais. Também foi comentado o 

planejamento semanal das atividades semanais em relação (ou sem relação) com os 

objetivos a serem avaliados. A situação avaliada em que mais se notou o emprego 

de elementos do treinamento foi, conforme já mencionado, na transmissão de 

informações para colegas professoras de séries seguintes.  

 

Analisou a variabilidade do desempenho inter-sujeitos no treinamento e levantou-se 

hipóteses relativas às condições de treino (contingências controladoras dos registros 

e limites de atuação da psicóloga e da coordenadora pedagógica) sobre o baixo 

emprego de elementos do treinamento em outras condições de avaliação dos alunos 

que não a transmissão de informações para colegas professoras.  

 

Em sua discussão pontua as falhas e intercorrências no treinamento, bem como 

suas vantagens, já explicitadas ao longo de texto.  

 

Outra dificuldade ou intercorrência atribuída pela autora como tendo interferido nos 

resultados do Passo 2 teriam sido as interrupções na seqüência da aplicação de pré-

                                                                                                                                                         
relata o que poderia ser interpretado como uma certa insensibilidade quanto às fontes de controle 
hierárquico do comportamento das professoras e forte intervenção nas atividades concernentes à 
coordenação pedagógica, sem acordo anterior na realização do trabalho. 
118 Embora a pesquisadora pareça ter incluído quase todas as funções do professor (estabelecimento 
de objetivos, planejamento etc.) ao longo do treinamento dentro de apenas uma proposição 
(observação). 
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teste, atividades de ensino  e pós-teste. O material (texto) utilizado no Passo 2 foi 

julgado adequado (ao contrário do texto utilizado no Passo 1), porém o  resultado 

teria sido prejudicado pelas interrupções decorrentes de outras atividades da 

psicóloga/pesquisadora dentro da escola. 

 

Também sugere eliminar alguns elementos trabalhados nos passos 2 e 3, em 

relação à atividades de observação como o momento de observação do 

comportamento.  

 

A diminuição do tempo de trabalho nos passos iniciais é sugerida pela autora para 

inclusão de material com informações teóricas mais exemplos práticos em passos 

subseqüentes, como o 5 e o 6 (medidas e construção de folhas de registro). A 

impossibilidade da maior parte dos sujeitos terem realizado o Passo 6 (construção 

de folha de registro) também é apontada como limitação do presente trabalho pela 

autora.  

 

 Acredita que folhas de registro, o mais claras possível, eliminem problemas de 

expressão verbal no registro escrito. Sugere que as novas fichas sejam utilizadas 

como roteiro de discussão com as crianças sobre o desempenho apresentado, 

possibilitando uma espécie de auto-avaliação (utilização pública dos critérios de 

desempenho) com as crianças do nível de educação infantil.   

 

Em sua discussão também critica a ausência de articulação entre atividades 

pedagógicas como formulação de objetivos e avaliação, bem como a formação de 

professores tal como se dá nos cursos de magistério e pedagogia.  

 

“Com relação ‘a formação do professor, os resultados indicam que, 

possivelmente, a elaboração do planejamento de um curso seja sinônimo 

de planejamento de conteúdos ou materiais a serem dados aos alunos. 

Conceber-se a avaliação como um procedimento de informação sobre o 

atingimento, ou não, dos objetivos propostos no curso, parece estar longe 

da formação do professor. No caso da pré-escola, em relação a estes 

sujeitos, difundia-se a observação com única forma de avaliar os alunos. 

Mas, avaliar o quê?” (p. 249)  

 



 208

“Estas considerações sobre concepção de planejamento têm como base 

os resultados destes sujeitos no treinamento, quase todos com formação 

advinda do colégio onde, então, trabalhavam. Contundo, apontam para 

fatores que merecem revisão dos cursos de Magistério, seja quanto ao 

currículo e conteúdo dado em cada disciplina, seja em relação à própria 

formação dos professores que lecionam neste curso.” (p. 250).  

 

Também considera a possibilidade haver um déficit do repertório verbal escrito das 

professoras ocasionando um registro incompleto da observação do aluno, sugerindo, 

para superar essa dificuldade, a utilização de folhas de registro claras o suficiente, 

de fácil registro, contendo os desempenhos a serem observados e avaliados nos 

alunos e contendo medida de ocorrência.  

 

Por último, a autora analisa a dupla função assumida na pesquisa, a de 

pesquisadora e de psicóloga da Instituição.  

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento fornecida ao professor  
 
Não há ênfase neste aspecto 

 

Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 

Não há ênfase neste aspecto.  

 

Métodos de pesquisa ensinados ao professor 
 

Encontram-se embutidos no treino de observação sob forma de descrições dos 

comportamentos dos alunos-alvo (além das situações em que ocorrem, atividades 

em que ocorrem, momentos das atividades, descrição de antecedentes e 

conseqüentes), registro das descrições em fichas, de acordo com categorias pré-

estabelecidas (desempenhos esperados relativos aos objetivos de ensino propostos 

nos cursos infantis), medidas de desempenho (se o comportamento ocorre ou não, 

quantas vezes ocorre, quanto tempo dura, quão intenso é, em que seqüência, 

quanto tempo demora para ocorrer). 
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Ensino  
 

O Passo 1 do treinamento, conforme já mencionado, foi referente à introdução de 

algumas características referentes às áreas de desenvolvimento (cognitivo, motor e 

social),  com o auxílio de um texto de S. W. Bijou. No que respeita à área de 

desenvolvimento cognitivo o texto apresenta a concepção de conhecimento 

ensinada aos professores como ‘saber sobre coisas’ e ‘como fazer as coisas’, 

conforme citação a seguir:  

 

“ 1. Cognitivo:  

‘Cognição’ refere-se ao ato ou processo de conhecimento, ou seja: (a) 

conhecimento sobre as coisas (incluindo conhecimento e solução de 

problemas) e (b) conhecimento de como fazer coisas (habilidades).  

O conhecimento sobre as coisas pode ser dividido em:  

(a) comportamento de simples escolha (Ex.: tomar suco de laranja quando 

se apresenta à criança uma escolha entre suco de laranja e de tomate);  

(b) comportamentos conceituais ou abstratos (Ex.: apanhar apenas 

conchas escuras na praia, sem se importar com tamanho ou forma);  

(c)  descrição de como as coisas funcionam: relações de causa e efeito 

(Ex.: que uma bola cai quando colocada no topo de uma superfícia 

inclinada).  

Além deste, entram também em ‘saber sobre as coisas’, os 

comportamentos que uma pessoa apresenta para a solução de problemas. 

Na solução de problema um indivíduo se engaja em uma sucessão de 

atividades que têm certa probabilidade de alterar a situação a fim de 

capacitá-lo a dar uma resposta-solução. Neste sentido, entraria também, o 

comportamento criativo, que nada mais é do que uma solução original a 

um problema, ou seja, a solução é original quando é rara sua ocorrência 

em um grupo de pessoas ou quando sua ocorrência é rara ao longo da 

vida de uma pessoa, com relação a um mesmo problema ou a vários 

problemas anteriores.  

As habilidades, ou seja, o saber como fazer as coisas, são definidas pelo 

autor como sendo a forma com um dado comportamento é apresentado 
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pela pessoa. Apesar do autor colocar as ‘habilidades’ como parte do 

desenvolvimento cognitivo, para nosso trabalho, elas serão subdivididas 

entre desenvolvimento motor e social, como veremos a seguir.” (pps. 37 e  

38) 

 

Podemos dizer que a autora enfatiza bastante a dicotomia entre o trabalho realizado 

com o serviço de orientação psicológica e o serviço de orientação pedagógica119 e 

também as diferenças de concepção entre elas e as professoras quanto à 

concepção de planejamento. Como a própria autora aponta, a concepção de 

planejamento das professoras e/ou da coordenação pedagógica parecia muito 

diferenciada da concepção da pesquisadora120. Além de apontar essa diferença de 

concepções a autora efetua duras críticas à concepção de outrem e à formação 

propiciada nos cursos de magistério e pedagogia. No entanto, persistia a expectativa 

de generalização da autora dos elementos do treino em observação e registro para o 

planejamento semanal e anual das atividades pedagógicas. Essa expectativa reflete 

um objetivo implícito ou indireto do trabalho em proporcionar autonomia ao professor 

no planejamento de contingências educativas e uma visão geral e articulada do 

processo121, ou seja, reflete preocupação de autonomia quanto ao papel do 

professor.  

 

“Pelo que os dados indicam a respeito das dificuldades relatadas quando 

da construção das novas fichas e das dificuldades apresentadas nos 

passos iniciais do treinamento, as professoras concebiam planejamento 

                                                 
119 E o fato é que, pelo menos no princípio, o trabalho teve realmente esse caráter dicotômico, tendo 
havido uma junção de ‘esforços’ entre os dois serviços num período posterior. 
120 Quando diferem os objetivos e as concepções que permeiam a realização de um trabalho, os 
resultados podem tender, de fato, a não ser os esperados. Isso nos faz questionar a possibilidade de 
conceber um treinamento de professores em um aspecto específico ou em aspectos específicos 
(como o treino em observação) com  expectativa de generalização de elementos do treino em 
questão para outras atividades que compõem o trabalho docente. 
121 O processo não estava articulado, na divisão ‘política’ e administrativa do trabalho, de modo a 
propiciar tal ‘generalização’. Sendo assim, poderíamos dizer que, apesar das intenções positivas, 
esperava-se do professor uma articulação que não estava sendo realizada pela própria natureza do 
trabalho desenvolvido pela equipe administrativa da escola (orientação pedagógica e psicológica). 
Isso nos faz refletir sobre as contingências que podem possibilitar ou dificultar a execução de uma 
proposta integrada entre os elementos que compõem uma atuação em análise do comportamento e 
sobre os elementos que devem compor a proposição de um programa de ensino que possibilite sua 
integração e apropriação correta e articulada pelos professores.  
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como mera listagem de conteúdos e atividades a serem desenvolvidos 

com as crianças. 

Esta concepção de ‘planejamento para o papel’ era veiculada pela própria 

coordenadora pedagógica; exatamente por uma formação que não coloca 

o planejamento como um processo de aquisição de comportamentos pelos 

alunos, mas como uma relação de conteúdos, como um roteiro a ser 

seguido. Talvez este deslocamento de enfoque 

sobre a função do planejamento seja uma das contribuições mais 

relevantes do Sistema de Instrução Programada e, ao que parece, bem 

pouco explorado nos cursos de Magistério e de Pedagogia.” (p. 243) 

 

As falhas na formação do professor, levantadas pela pesquisadora, sobre a função 

do planejamento, estão articuladas e relacionadas com a formulação de de objetivos 

e com a avaliação.  

 

“Com relação à formação do professor, os resultados indicam que, 

possivelmente, a elaboração do planejamento de um curso seja sinônimo 

de planejamento de conteúdos ou materiais dados aos alunos.  

Conceber-se a avaliação como um procedimento de informação sobre o 

atingimento, ou não, dos objetivos propostos no curso, parece estar longe 

da formação do professor.  

No caso da pré-escola, em relação a estes sujeitos, difundia-se a 

observação como única forma de avaliar os alunos. Mas, avaliar o que?”. 

(p. 249) 

 

‘O que ensinar’, no sentido de ensinar o professor a explicitar objetivos, é um dos 

principais pontos tratados no treinamento, uma vez que sem os mesmos não se 

pode estabelecer critérios de desempenho e definir os comportamentos  a serem 

observados.  

 
O ‘para quem ensinar’, no sentido de observação e registro de comportamentos 

individuais, é aspecto que compôs o treino, uma vez que as professoras deveriam 

efetuar tal tarefa na observação do aluno alvo escolhido. A pesquisadora também 

efetuou avaliação de repertórios das professoras no pré-teste de cada passo do 
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treino, quanto aos comportamentos intermediários expressos nos objetivos de cada 

passo do treinamento.  

 

A autora tomou cuidados para minimizar a possível ocorrência de estimulação 

aversiva no treinamento das professoras, cuidando para que não tivessem que 

executar tarefas concernentes ao desenvolvimento de repertório já existente e, 

principalmente, preocupando-se com o custo de resposta da mesma em várias 

etapas do trabalho.  

 

A preocupação com a correta e efetiva utilização de reforçadores também existiu, 

com privilégio para a utilização de contingências naturais no treinamento. 

“...pretendia-se avaliar os efeitos deste treinamento em observação, planejado a 

partir de análises sucessivas das condições naturais a que as professoras estavam 

sujeitas ao avaliarem os alunos.” (p. 22) 

 

Houve verificação da generalização do comportamento do professor durante o 

próprio treinamento122, verificar a utilização dos dados registrados sobre o 

desempenho dos alunos pelos professores durante o treinamento, quando 

planejavam as atividades da semana seguinte.  Também há respeito ao ritmo do 

aluno/professor no treinamento das professoras (realização de pré-teste, pós-teste, 

atividades adicionais etc.).  

 

Embora o planejamento e execução de procedimentos variados, pelo professor, 

envolvidos no ensino, não seja o foco principal do trabalho, há preocupação em que 

isso ocorra, com incorporação de elementos do treino em observação, conforme já 

mencionado123.  

                                                 
122 Planejamento não é o foco do trabalho, mas há uma ‘aposta’ na generalização do treinamento 
para esse item, que não ocorre.  
 
123 A autora ofereceu um treinamento em observação, porém, verificou a generalização/transferência 
do mesmo para o planejamento e a avaliação. No entanto, a forma como foram planejadas as 
contingências não parecem ter propiciado esse deslocamento ou generalização. O fato da 
observação do desempenho dos alunos só poder ser feita a partir dos objetivos ou da explicitação 
dos desempenhos esperados não parece ter encontrado consonância com a concepção de 
planejamento aparentemente assumida pelas professoras. Para a pesquisadora, “planejamento foi 
considerado como o parâmetro de informação sobre quais comportamentos os alunos poderiam 
adquirir, através de que conteúdo ou estratégia, e como seria verificada a aquisição destes 
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“Os resultados indicam que houve pouco emprego de elementos do 

treinamento em observação nas condições de avaliação, referentes à 

transmissão de informações sobre os alunos; e que o emprego foi nulo 

quanto as condições de planejamento do curso (semanal ou anual).” (p. 

23) 

 

Para a autora, além da avaliação, os objetivos do curso (no caso, os cursos de 

jardim e pré-escolar) são o ponto de partida para outros contextos educativos 

escolares, como o relacionamento professor-aluno e a escolha de técnicas didáticas 

para transmissão de conteúdos124. 

 

Na formulação do treinamento das professoras, há preocupação com a 

transformação de conteúdos em pequenos passos e em seqüência. A programação 

do treino foi efetuada com vistas a uma complexidade crescente com a  introdução 

de tarefas que incluíam as habilidades desenvolvidas no passo anterior e as 

expandiam. Porém, como a própria autora aponta, é possível que a dificuldade de 

alguns passos e materiais utilizados tenha sido subestimada.  

 

 

Foi executado o fortalecimento de aproximações sucessivas ao comportamento final 

ou modelagem por reforçamento diferencial no treinamento das professoras ao longo 

de todas as etapas do mesmo, e houve a tentativa de superar diferenças de 

repertório das mesmas ainda encontradas no último passo do treinamento. “Salienta-

se, ainda, que houve uma flexibilidade acentuada no procedimento de construção 

das novas fichas de acompanhamento: era feita modelagem direta dos 

                                                                                                                                                         
comportamentos” (p. 250), partindo dos objetivos do curso, porém, não parecia ser esta a posição das 
professoras.  
 
124 Caso não saibamos para onde vamos, nenhum vento é favorável, ou seja, se não se atrela à 
observação aos objetivos do curso, dificulta-se à delimitação de critérios de desempenho aceitáveis, 
claramente especificados e não se consegue coleta de dados para comparação entre observado e 
esperado. Resumindo, a observação é o ponto de partida do planejamento e atrela-se, 
necessariamente à objetivos, escolha de procedimentos e avaliação.  
“Com informações vagas sobre o processo de observação há uma conseqüente amplitude na folha 
de registro sugerida à professora para anotações sobre o aluno (São Paulo, SE-CENP-FLE, 1979, 
p.44-48), contribuindo para uma maior probabilidade de ocorrência de categorias comportamentais 
imprecisas, para expressar o desempenho do aluno.” (pps 251 e 252). 
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comportamentos das professoras até a emissão dos comportamentos referentes à 

elaboração dos desempenhos esperados.” (p. 244) 

 

Houve utilização de instruções no treinamento das professoras. Um aspecto que 

merece considerações é o da influência das instruções no desempenho dos sujeitos 

nos diferentes passos do treinamento. Pelas características do delineamento, com 

pré e pós-teste, as instruções para o pré-teste, segundo a autora, não poderiam ser 

muito amplas para não interferir no padrão de desempenho dos sujeitos pela sua 

imprecisão e nem muito detalhadas que se referissem ao fornecimento de 

informações relativas ao padrões de desempenho, sob pena de que o resultado do 

pré-teste refletisse que o sujeito  apenas ‘segue instruções’. A autora sugere 

investigação dos efeitos da instrução no ensino de observação.  

 

Houve alteração gradual de estímulos indutores no treinamento das professoras, 

ainda no momento que se refere à superação de diferenças no repertório no último 

passo do programa (passo 6): “Houve emprego de fading out de ajuda da 

pesquisadora quando se constatou que os sujeitos não listavam desempenhos nas 

áreas de cognição e motricidade, requerendo um procedimento de ‘dicas’ 

direcionadas, que foram sendo retiradas à medida que os sujeitos emitiam os 

comportamentos esperados.” (p. 244) 

 

A manutenção de registros sobre as respostas dos alunos como base pra 

modificações de materiais e procedimentos de ensino existiu no treinamento das 

professoras. Elas foram ensinadas, basicamente, a observar e registrar o 

comportamento dos alunos.  

 

Sobre a avaliação dos processos de ensino e aprendizagem como condição para 

novos planejamentos, pode-se dizer que são analisadas várias condições de 

avaliação, embora não tenham sido ‘treinadas’ uma a uma e os resultados não 

sejam muito satisfatórios125. “Os resultados indicam que houve pouco emprego de 

elementos do treinamento em observação nas condições de avaliação, referentes à 

                                                 
125 Há quase uma aposta na generalização de elementos do treinamento para condições não 
treinadas diretamente... 
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transmissão de informações sobre os alunos; e que o emprego foi nulo quanto as 

condições de planejamento do curso (semanal ou anual).” (p. 23) 

 

Assim como ensinar avaliação ao professor, a partir da observação, a avaliação do 

treinamento também é efetuado pela autora126. A autora menciona, por exemplo, 

que os sujeitos que tiveram melhor desempenho durante o treinamento tiveram 

menor dificuldade na elaboração de fichas (embora não em todos os casos)127.  

 

A utilização de pré e pós-teste no treinamento, além de se caracterizar em 

metodologia de pesquisa, cumpriu a função de avaliar diretamente o repertório dos 

sujeitos/treinandos, em relação aos objetivos intermediários e final, além de 

possibilitar a identificação de características dos do repertório e dificuldades 

individuais dos sujeitos, bem como, fornecer informações sobre a adequação das 

atividades de ensino para cada participante do treino. Com as informações do pré 

teste, segundo a autora, foi possível a modelagem direta dos comportamentos  a 

serem instalados e o pós-teste forneceu feeedback para a pesquisadora sobre a 

suficiência das condições de ensino apresentadas.  

                                                 
126 Embora haja uma certa ênfase à avaliação do desempenho dos indivíduos, que não se desarticula 
totalmente da avaliação do próprio processo de treinamento. 
127 No entanto, nunca é demais ressaltar que qualquer processo de ensino deve ser planejado 
justamente no sentido de propiciar a aquisição dos comportamentos esperados, respeitando as 
diferenças de repertório ou de ritmo de aprendizagem dos sujeitos. 
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MARTINS, Regina Helena de Souza Campos (1986). O Futuro Professor: Teste da 

Eficiência de um curso focalizando problemas educacionais brasileiros e 

procedimentos de ensino. Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo para obtenção do grau de Mestre em Psicologia 

Escolar. Orientada pela Profa Dra Geraldina Porto Witter.  

 

Resumo da autora: Objetivou-se testar a eficiência de um curso de treinamento para 

professores, abordando conhecimentos de problemas educacionais brasileiros, 

conceitos e técnicas de aprendizagem, bem como a modificação do comportamento 

ao ministrar aulas e o nível de compreensão da leitura. Serviram como sujeitos onze 

alunos do curso de Magistério. O delineamento foi experimental com grupo único, 

recorrendo-se a uma fase de Pré-teste, outra de treino e uma de Pós-teste. No Pré e 

Pós-teste, foram feitas três medidas: teste de conhecimentos, dissertação e 

observação do comportamento do sujeito em situação na qual assumia o papel 

docente.  Os resultados foram analisados, tendo-se encontrado diferenças 

significativas entre Pré e Pós-teste, comprovando-se, assim, a eficiência do curso 

em todos os aspectos considerados. Os dados de leitura indicaram bom 

desempenho por parte dos sujeitos.  

 

Justificativa para a formação do professor 
 
Não há vínculo empregatício da pesquisadora com as escolas onde foi realizado o 

trabalho. A autora era supervisora de estágio de alunos (de Psicologia) que atuaram 

com os sujeitos-alvo (estudantes de magistério), que, por sua vez, atuaram com 

alunos de 2ª série do 1º grau.  

 

Questões gerais sobre a deficiência da formação docente no que concerne à sua 

competência técnica e à visão crítica acerca da realidade sócio-política-econômica 

atrelada a questões educacionais.  
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A revisão de literatura128 atém-se a analisar predominantemente questões macro-

educacionais ou dimensões sócio-política-econômica, que se entrelaçam no 

cotidiano do professor, do aluno, de suas relações e do treinamento de professores 

(treinamento é o termo utilizado pela autora inicialmente passando a utilizar o termo 

‘curso’ mais ao final do trabalho).  

 

Considerações iniciais 

 

A revisão de literatura inicia-se com uma retomada do processo histórico da 

educação pública brasileira (que abriga os filhos das camadas médias), desde o 

golpe militar de 1964, que determinou o processo de pauperização das camadas 

médias da população, incluindo os professores. O novo projeto educacional definido 

no período entre 1964-1968 teria sido inspirado no Acordo MEC-USAID com 

finalidade de disseminar a nova ordem ideológica ou novo modelo econômico, com 

forte intervenção americana na educação, especialmente no ensino universitário. 

Entre as mudanças no ensino superior ocorridas na época, menciona as alterações 

no vestibular, crescimento quase caótico de faculdades, excessivo número de 

faculdades de filosofia, criação de licenciaturas curtas para formação de professores 

de 1º grau e criação de ciclo básico nos cursos superiores (encurtando o tempo para 

formação especializada).   

 

Tais mudanças teriam gerado efeitos deletérios na formação de profissionais de 

educação em todos os níveis, além de criar um excedente de mão de obra que 

tornou possível o arrocho salarial da categoria. “O resultado é a decadência não só 

econômica, como também na escala de prestígio social da figura do professor.” (p. 

09).  

 

Em seguida vem a Lei no 5692, voltada para o ensino de 1º e 2º graus com a 

finalidade de ajustar os três níveis de ensino (o ensino superior já havia sido 

ajustado) ideológica, estrutural e funcionalmente à orientação econômica vigente: a 

produtividade. Para a autora, a preocupação do legislador não foi respeitada quando 

da implantação da lei, gerando um sistema de ‘aprovação automática’ em função 

                                                 
128 Não utiliza em sua revisão de literatura nenhum dos trabalho anteriormente analisados em 
formação de professores e análise do comportamento.  
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das exigências de produtividade. Essa distorção se refletiu no produto final, qual 

seja, a qualidade de formação do aluno.  

 

A lei 5692 também abriu possibilidades, segundo a autora, para o tratamento 

tecnicista da educação e se refletiu também na profissionalização. Recorrendo a 

Freitag, menciona que os objetivos da profissionalização seriam a qualificação para 

o trabalho com caráter de terminalidade no ensino médio, reservando vagas nas 

universidades públicas aos filhos da elite (e garantindo a reprodução das classes 

dominantes) e o preparo de recursos humanos de nível intermediário que atendesse 

o mercado de trabalho (função de reprodutor de força de trabalho).  

 

O novo sistema educacional teria tido no MOBRAL um complemento das ações 

voltadas para o ensino supletivo nos níveis de 1º e 2º graus, fornecendo alunos para 

escolas particulares de 3º grau. O ensino supletivo teve o caráter de preparar, de 

forma diferenciada e em cursos separados, as classes dirigentes e as subalternas.  

 

Para a autora e para os autores que utiliza em sua revisão de literatura (Fazenda, 

1985; Romanelli, 1978; Garcia, 1980; Geis, 1985; Patto, 1982; Freitag, 1978; 

Frigotto, 1985, entre outros) a análise do sistema educacional brasileiro, longe de 

apontar deficiências e disfunções, reflete o resultado esperado de um projeto 

competente e concebido para tal.  

 

O fracasso da escola pública (altos índices de evasão e reprovação, especialmente 

nas séries iniciais do primeiro grau) estaria, então, ligada a fatores exógenos de 

ordem política e econômica (origens e causas dos problemas educacionais) que o 

professor teria necessidade de compreender criticamente . 

 

O Curso de Magistério 

 

Em seguida, recupera historicamente o curso de magistério desde as primeiras 

escolas normais criadas em 1835 em Niterói, 1836 na Bahia e 1880 no Rio de 

Janeiro. As alunas, vindas de camadas mais populares, eram vistas como de moral 

duvidosa. Porém, no final do século XIX, a situação se inverteu e a escola normal 

passou a abrigar também alunas vindas de famílias mais abastadas, cumprindo a 
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função de dar formação profissional compatível com suas futuras funções de mães e 

donas de casa.  

 

A urbanização e a industrialização, a partir de 1920, aumentam a demanda por 

escolarização como meio de ascensão na profissão. Após a revolução de 30 e sob 

inspiração dos pioneiros da escola nova, a escola começa a ser considerada 

instrumento de equalização de diferenças e de transformação social. Há expansão 

da rede pública e redefinição do papel da escola. Antes sob domínio da igreja, vão 

se tornando, para a autora, em aparelho ideológico do estado. As escolas normais 

vai se tornando locus de formação do magistério primário e, posteriormente, com a 

lei 5692/71, transformaram-se em habilitação de 2º grau.  

 

O conteúdo ensinado em cursos de magistério, segundo a autora, foi marcado, 

inicialmente, por questões de caráter filosófico, concepção de homem e de natureza 

humana, norteando a ação do professor. A psicologia da educação também teria 

entrado, em seguida, com as teorias de aprendizagem e das etapas de 

desenvolvimento da criança, garantindo o ritmo e a motivação da aprendizagem. 

Após, aparece a sociologia educacional, como conteúdo de destaque, porém, com 

uma sociedade estudada de forma genérica, como bloco único e homogêneo, sem 

tratar de sua diversidade de situações. 

 

A autora afirma que “a superficialidade dos conteúdos curriculares dos cursos de 

magistério foi um dos problemas mais sérios na prática de formação do professor.” 

(ps. 24 e 25). Isso teria ocorrido pela brevidade e deterioração dos conteúdos como 

conseqüência das reformas do ensino normal e de pedagogia após a década de 50. 

Houve uma racionalização e ordenação nas práticas pedagógicas advindas de 

instâncias técnicas e administrativas, retirando do professor decisões sobre o que e 

como ensinar, bem como sobre avaliar o que ensina.  

 

Pontua a questão da educação das camadas populares em escolas públicas e a 

inadequação da formação do professor, aí incluído o curso de magistério, para lidar 

com um número cada vez maior de alunos advindos de classes sociais mais 

desfavorecidas. Além de críticas aos conteúdos específicos das disciplinas de 

formação no magistério (psicologia da educação, sociologia, história da educação, 
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filosofia da educação) afirma  que “o magistério continua entre as habilitações fracas 

em conteúdo científico, seus currículos caíram no esquema do imediatismo, com 

uma grande carga de superficialidade e de compartimentação do saber.” (p. 28) 

 

Com a criação das funções técnicas dos especialistas de ensino em cursos de 

Pedagogia (orientadores educacionais, supervisores escolares etc...), os cursos de 

pedagogia passaram a receber alunos não provenientes da escola normal e sem 

experiência docente, tornando-se centro de formação de técnicos e administradores 

de ensino. Houve uma separação clara entre o especialista em educação (técnico 

em educação) e o professor (executor), num afastamento entre os que planejam e 

os que executam o trabalho pedagógico.  

 

A autora conclui pela existência de sérias dificuldades nas agências no Brasil que 

têm por objetivo formar professores, seja no 2º, seja no 3º grau. “A formação 

inadequada do professor é uma das causas responsáveis pela crise em que se 

encontra o Sistema Educacional Brasileiro. Além dessa, somam-se outras, algumas 

das quais serão concomitantemente examinadas a seguir, ao se focalizar o 

professor na escola pública.”  (p. 31) 

 

O Professor da Escola Pública Brasileira 

 

A educação faz parte do contexto social e dele depende, numa relação de 

determinação recíproca. Para a autora, os educadores foram afastados da 

compreensão crítica da organização do trabalho educacional brasileiro, relações de 

poder existentes, suas relações com a sociedade, desempenhando um papel de 

reprodutores de normas oriundas do alto escalão.  

 

Citando Mello (1986), afirma que a expansão quantitativa da educação, como 

exigência do modelo econômico (industrialização e urbanização) não foi 

acompanhada pela qualidade, não conseguindo atender as necessidades da nova 

demanda e nem absorver a totalidade de crianças em idade escolar vindas de 

classes trabalhadoras. O que é entendido como ausência de adaptação à clientela? 

Para a autora “A escola não fez uma revisão crítica dos conteúdos e procedimentos 

de ensino, não os adaptou à realidade da nova clientela.” (p. 34).  
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O nível salarial do professorado é precário, decaindo progressivamente ano a ano, 

com grande número de mulheres na profissão (como decorrência de estereótipos 

sobre o papel masculino e feminino ou condição feminina na origem da escolha da 

carreira docente). Apesar dos estereótipos de professora-mãe-tia, apresenta dados 

de Mello nos quais a dedicação à profissão aparece com grande intensidade, carga 

horária de dedicação alta  (incluindo horas extras) e, em muitos casos, com o salário 

obtido como principal fonte de renda para o sustento da família.  

 

Além das dificuldades salariais do professor de escola pública brasileira, são 

mencionadas dificuldades com infra-estrutura e condições de funcionamento das 

escolas e, também, com uma certa representação conflitante acerca de si mesmo, 

num continuum de satisfação-insatisfação com a profissão oscilando entre o 

discurso ideológico, o discurso da realidade individual e ‘verbalização no nível 

idealizado’.  

 

A representação de si mesmo é importante na medida em que determina a relação 

professor-aluno. Cita alguns estudos que investigam os efeitos dos valores, crenças 

e atitudes do professor influenciando a forma como atua com o aluno.  

 

“Segundo Barreto (1980), estes estudos objetivaram mostrar a tendência 

do professor em incentivar nos alunos o aparecimento e/ou manutenção 

dos comportamentos que coincidiam com suas próprias expectativas. 

Dessa forma estabelecer-se-ia uma relação da seguinte ordem: quando o 

professor espera do aluno um bom desempenho, ele aumenta a 

probabilidade desse desempenho ocorrer; da mesma forma, quando ele 

espera o fracasso do aluno, aumenta a probabilidade de sua ocorrência.” 

(pps. 37 e 38) 

 

As expectativas do professor quanto ao aluno e ao seu próprio trabalho assumem 

uma dimensão importante ao se verificar que a expectativa associada à condição de 

classe do aluno podem determinar seu fracasso escolar. Cita  Barreto (1980) para 

quem essas crianças (de distintas classes sociais) podem aprender e se 

desenvolver, desde que o professor não menospreze essa possibilidade e não 
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reforce características negativas em relação ao rendimento escolar. No entanto, na 

interpretação da autora citada, o contrário é o que tende a ocorrer; o professor tende 

a atribuir “o negativo aos alunos e suas famílias, reservando para si uma imagem em 

que predominam os aspectos positivos”, numa clara dificuldade em entrar em 

contato com as percepções de si mesmo, de sua vida e profissão socialmente 

desvalorizada e materialmente precária. Existe aí, segundo Mello (1982), um conflito 

entre o fracasso do aluno e a auto-imagem do professor que, não colocando em jogo 

a sua competência (bem como outros fatores como falta de assistência técnica, 

instabilidade funcional, baixos salários, ausência de recursos didáticos e má 

qualidade de formação), atribui o fracasso do processo ensino-aprendizagem 

inteiramente ao aluno.   

 

Em escolas públicas é comum a origem social do professor ser semelhante à dos 

alunos, no entanto, contraditoriamente, o professor entenderia como uma das 

causas das dificuldades escolares dos alunos o ambiente cultural dos alunos de 

camadas populares, suas condições pessoais e familiares129. “A idéia de um aluno 

‘carente’, vindo de uma família ‘desestruturada’, serve perfeitamente, nesse 

contexto, para a ‘negação’ das suas reais causas.” (p. 39). O bom aluno seria o que 

se ajusta totalmente às exigências da escola sem ‘dar trabalho’. A atenção e o 

esforço do professor tende a se voltar aos últimos, sem colocar em questão o modo 

de operar da escola e a própria organização burocrática do sistema de ensino do 

qual é também vítima. “... ao professor é mais cômodo jogar para fora dos muros 

escolares as causas do fracasso dos alunos que ele partilha quer queira quer não.” 

(Mello, 1982 contido em Martins, 1986).  

 

A desvalorização do papel docente, calcada no contexto social,  é abordada por 

autores como Franco (1984) e Almeida (1986). O último autor critica  a excessiva 

valorização das qualidades pessoais do educador em detrimento de sua habilitação 

profissional.  

 

Outras pesquisas, segundo a autora, contestam afirmações anteriores (sobre os 

fatores envolvidos na desvalorização do professor da escola pública basileira), 

                                                 
129 A culpabilização do aluno no fracasso escolar e atribuição de suas dificuldades a fatores internos 
do aluno ou externos à escola é, de fato, uma constante até os dias atuais. 

 



 223

atribuindo maior valorização das características técnico-profissionais do professor 

(Pereira, 1974; Angelini e Witter, 1965 e Castro, 1973) em detrimento das pessoais 

(as últimas, ideológicas por excelência, promovendo manutenção de status quo130).  

 

Problematiza a possibilidade do professor poder intervir na realidade em que 

trabalha e preconiza a ajuda do psicólogo escolar para a consecução de tal fim.  

 

O modelo triádico para treinamento de professores 

 

Apresenta o modelo triádico de atuação profissional de Tharp e Wetzel (1969). 

Segundo ele, existem um consultor (ou consultores), que atua em relação a um alvo 

via mediadores (professores, pais, irmãos, amigos etc). Mediador (também 

conhecido como paraprofissional) é definido como o sujeito que está em contato com 

o que seria alvo da modificação, atuando como intermediário entre consultor e alvo e 

recebendo treinamento do consultor (responsável pelo plano de modificação)131. O 

papel de consultor, do psicólogo escolar, teria ganho destaque nos anos 60 em 

detrimento do papel de clínico e remediador, com valorização da prevenção  e 

levantamento precoce de eventuais dificuldades.  

 

A autora da pesquisa, na época de sua realização, fazia parte do quadro de 

professores de um curso de psicologia de uma faculdade particular, supervisionando 

estágio na área escolar. A atividade realizada pelos estagiários (alunos de 

psicologia), sob supervisão da pesquisadora, era o treinamento dos alunos do curso 

de magistério, subsidiados pelos alunos-estagiários na prática profissional. A 

pesquisa ora apresentada foi realizada na atividade de supervisão de estágio, com 

os estagiários atuando como mediadores e os alunos de Magistério como alvos, os 

quais atuaram em classes de 1º grau (alvo indireto).  

 

Considerando as dificuldades anteriormente apresentadas  no sistema educacional, 

de ordem política, social e econômica afetando a formação técnica do professor, 

justifica-se a presente proposta. A autora valoriza o caráter continuado e sistemático 

                                                 
130 Professor visto como pai, amigo, confidente, psicólogo, tia, terapeuta, envolto de características 
estereotipadas, líricas, metafóricas, fantasiosas etc... 
131 De modo semelhante aos trabalhos anteriores 
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da formação, em contraposição a programas de reciclagem ‘tapa buracos’. Menciona 

a ausência de pesquisas experimentais, de avaliação dos cursos existentes, e o 

predomínio de cursos breves sem acompanhamento de efeitos nas práticas 

educacionais. A formação de professores e sua constante atualização seriam um 

modo de reduzir o quadro negativo no ensino, especialmente de 1º grau.  

 

O trabalho procurou subsidiar os alunos de magistério (futuros professores) no 

sentido de fornecer elementos: “a) para uma visão crítica acerca de alguns 

problemas educacionais e, b) técnicas auxiliares passíveis de serem utilizadas na 

prática escolar.”(p. 52). O método escolhido foi um curso de treinamento para os 

alunos de magistério que focou os dois itens apresentados.  

 

Os objetivos específicos da pesquisa realizada foram:  

“1. Testar a eficiência de um curso de treinamento de professores 
quanto ao conhecimento de problemas educacionais brasileiros.  
2. Testar a eficiência do mesmo curso quanto ao domínio verbalizado 
de conceitos e técnicas de aprendizagem.  
3. Testar a eficiência do curso em termos de modificação do 
comportamento pedagógico do futuro professor quando ministrando 
aula.” 

 

Como objetivo secundário foram colhidos dados sobre o desempenho em leitura 

pela técnica cloze132 (uma das técnicas que iriam aprender a utilizar). 

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do 
professor.  
 

Os sujeitos ‘mediadores’ foram dois alunos (de 22 e 29 anos) de último ano de 

Psicologia de uma faculdade particular da cidade de São Paulo, estagiários de 

psicologia escolar sob supervisão da pesquisadora. Os sujeitos alvo da pesquisa 

foram 11 alunas de magistério, com idade média de 20 anos  (variando entre 17 e 40 

                                                 
132 Técnica em que palavras do texto são retiradas e o leitor deve preencher os espaços faltantes pelo 
contexto. A modalidade de teste cloze  utilizada nesta pesquisa é a descrita por Molina (1979) e 
Braga (1981), citado por Martins (1986).  
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anos) cursando a 3ª série diurna do curso de magistério de uma escola estadual da 

zona sul de São Paulo, com clientela oriunda da classe média baixa, sem condições 

financeiras para freqüentar o ensino pago.  

 

Houve um procedimento junto aos mediadores/estagiários e outro junto aos sujeitos 

propriamente ditos (alunos de magistério/futuros professores). Com os mediadores 

foram realizadas reuniões semanais, nas quais foi feito relato e síntese da sessão 

anterior de treino dos sujeitos e a programação da sessão posterior de treino dos 

sujeitos. 

 

Com os sujeitos (alunos de magistério) houve pré-teste, treino e pós-teste. No pré-
teste houve a aplicação de teste de conhecimento e de dissertação, ao final da 

primeira sessão. O pré-teste, o treino e pós-teste dos sujeitos foram realizadas em 

uma sala de aula da referida faculdade de Psicologia.  

 

No período entre a primeira e a segunda sessão, os sujeitos ministraram uma aula 

prática de 50 minutos a alunos da 2ª série do 1º grau do ensino regular de uma 

escola estadual (onde os alunos de magistério realizavam seu estágio). O conteúdo 

da aula foi estipulado pela professora regente da sala. Nas onze salas havia um 

gravador ligado para registro das aulas práticas (tanto nas aulas práticas do pré 

como do pós-teste). O objetivo era comparar aquela aula inicial com uma posterior 

ao treino e os sujeitos tinham ciência do objetivo.  

 

Além da aula prática, foi aplicado teste de conhecimento versando sobre conceitos 

de psicologia da aprendizagem e foi solicitada a redação de uma dissertação com o 

objetivo de verificar a percepção do sujeito quanto à realidade educacional brasileira 

naquele momento. O tema da dissertação solicitada foi: “A Escola Pública no Brasil, 

1982”.  

 

O treino propriamente dito foi feito em sessões com duração de 04 horas cada uma, 

totalizando 13 encontros entre mediadores e sujeitos. 1ª reunião: conhecimento 

mútuo entre mediadores e sujeitos com técnicas de trabalho em grupo e pré-teste. 

Da segunda até a sétima reunião os sujeitos objetivaram a “elaboração, por parte 
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dos sujeitos, de uma visão crítica acerca de algumas questões educacionais do 

Brasil” (p. 62) com a seguinte separação entre os conteúdos:  

 

“2ª reunião: caracterização do professor da escola pública brasileira.  
3ª reunião: a inadequação do material didático utilizado na escola 
pública brasileira. 
4ª reunião: a imagem que o professor faz do aluno e a imagem que o 
aluno faz de si próprio.  
5ª reunião: evasão e repetência escolar.  
6ª reunião: autoritarismo do professor.  
7ª reunião: relações entre os sistemas sócio-político-econômico e o 
educacional.”(pps. 62 e 63) 

 

As seis últimas sessões destinaram-se à análise de conceitos básicos de análise do 

comportamento (baseando-se em Keller e Schoenfeld, 1960) que poderiam ser 

utilizados em sala de aula, mais técnica cloze.  

 

“8ª reunião: reforço 
9ª reunião: reforço 
10ª reunião: aproximação sucessiva 
11ª reunião: punição 
12ª reunião: extinção 
13ª reunião: técnica Cloze” (p. 63) 

 

Nas reuniões foram utilizadas dramatizações, análises e discussões sobre os temas 

abordados.  

 

Na dramatização, feita no início de cada reunião, era apresentado, inicialmente, um 

modelo inadequado de ação docente em relação ao tema da aula e, em seguida, 

outra dramatização era feita mostrando um modelo alternativo, considerado positivo 

e adequado em relação ao tema apresentado. Em seguida procedia-se à análise e 

discussão das dramatizações, com exposição de opiniões, experiências e 

sentimentos em relação ao assunto. Os futuros professores faziam o fechamento da 

reunião escrevendo na lousa os principais pontos discutidos. Na última reunião 
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houve aplicação da técnica cloze, apresentação de pontos negativos e positivos e 

instruções de por que usar a referida técnica.  

 

Também foi aplicado o teste de cloze na última reunião do treinamento para 

demonstrar a técnica na prática e para verificar a aprendizagem sobre o tema (que 

versava sobre a própria técnica) da seguinte forma: 40 lacunas a serem 

preenchidas; lacuna da sétima palavra, tracejada; correspondente ao número de 

letras da palavra omitida. 

 

O pós-teste, efetuado no final da última reunião, consistiu na aplicação de teste de 
conhecimento e de dissertação, com as mesmas normas do pré-teste. Também foi 

ministrada, pelos sujeitos, uma nova aula prática, na mesma classe da primeira aula 

prática (realizada no pré-teste).  

 

Para a análise das aulas práticas ministradas pelas alunas de magistério foram 

estabelecidas 07 categorias de respostas: 1) Tema da aula (implícito, explícito, não 

estabelecido), 2) Estrutura da aula (Adequada, Inadequada), 3) Exemplificação 

(Adequada, Inadequada, Ausente), 4) Linguagem (Adequada, Inadequada), 5) 

Adequação à realidade da criança (Total, Parcial, Ausente), 6) 

Autoritarismo/punição, 7) Princípios de aprendizagem.   

 

As duas últimas categorias serão apresentadas com mais detalhes. A autora dividiu 

Autoritarismo/punição (que considerou como tendo pontos em comum) em quatro 

sub-itens:  

 

a) Respostas autoritárias não punitivas – respostas autoritárias de 

manutenção da rotina da classe e organização do ambiente.  Exemplo: 

‘Coloquem em cima das mesas os plásticos. Depois os livros. Acabou a 

troca de lugares. Quem trocou, trocou, quem não trocou, não troca mais’.  

b) Respostas autoritárias punitivas – presença de reforço negativo 

associado à força do poder exercido pela professora Exemplo: ‘Olha 

gente, eu tô cansada de bagunça. Se vocês não ficarem quietos, vamos 

ter que permanecer até depois do recreio, pois nós vamos terminar esta 
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tarefa’.  ‘Ei, você, eu já pedi pra você ficar quieto, Se você continuar 

falando, eu vou por você de castigo, de pé, até o final da aula’.  

c) Punição – presença de reforço negativo (não associado à autoridade e 

sem rotulação). Exemplo: ‘Bem, o Marcelo está dizendo que não escuta 

porque está muito barulho na classe. Marcelo, o que nós podemos fazer 

com uma classe barulhenta? Chamar a diretora? Será que nós precisamos 

chegar a isso?’. ‘Eu estou esperando, ta? Eu estou tentando dar aula. Eu 

estou esperando silêncio da classe. Bem, não é possível mesmo. Até logo, 

2ª série.’ 

d) Punição com rotulação – presença de reforço negativo, sendo este a 

indicação de uma característica considerada inadequada pelo professor 

em relação ao aluno. Considerou-se nesta categoria rótulo, uma 

caracterização depreciativa do aluno. Exemplo: Se vocês não ficarem 

quietos, vou ter que tomar uma atitude drástica. Você, não adianta 

arremedar a professora. Você fica igualzinho a um macaquinho. É falta de 

respeito com o professor. “(pps. 84 e 85) 

 

A categoria 7, ou princípios de aprendizagem foi adotada, segundo a autora, pela 

conceituação de Keller e Schoenfeld, 1960133:  

 

“a) Reforço positivo (sem rotulação). Exemplos: ‘Muito bem, está certinho. 

‘É você, ótimo, isto mesmo’. ‘Você acertou, parabéns’.  

b) Reforço positivo com rotulação – presença do reforço positivo 

associado à rotulação que, nessa categoria, significou uma característica 

considerada positiva, ‘elogiosa’ ao aluno.  Exemplos: ‘Que letrinha bonita. 

Parabéns, você é muito caprichoso’. ‘Gostei de ver, esta classe está bem 

adiantada, são todos alunos inteligentes e esforçados’.  

                                                 
133 A autora ilustra os conceitos por exemplificação mas não os define, propriamente.  Além da 
ausência de uma definição, parece analisar os conceitos ‘a priori’ e não na relação entre 
comportamento e eventos antecedentes e subseqüentes, ou seja, elogio é apresentado  como reforço 
a priori, independente de ter aumentado ou não a freqüência do comportamento a ser reforçado. Um 
elogio pode ou não ser um reforçador e somente a análise de contingências pode responder a essa 
questão. O mesmo pode ser dito em relação aos outros princípios básicos apresentados.  
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c) Extinção – exemplo: ‘Eu vou ficar quieta, sem conversar com vocês, até 

vocês fazerem silêncio, depois a gente continua a aula, ta?”. (A Professora 

ficou, efetivamente, em silêncio).  

d) Aproximação sucessiva – Através de respostas cada vez melhores, a 

professora conduzia o aluno, gradativamente ao desempenho esperado.  

e) Discriminação – Exemplo: ‘Olha gente, eu vou escrever na lousa três 

frases. Vocês vão colocar a folha de vocês, no final de cada uma, a 

pontuação correta. Se é ponto de interrogação, de exclamação ou ponto 

final’.  

f) Generalização – Exemplo: ‘Como vocês viram, o carro nos leva aonde 

queremos, assim como o trem, o navio, o avião. São todos chamados 

meios de transporte’. “(pps 85 e 86) 

 

Houve aplicação de testes estatísticos para comparar resultados obtidos no pré e no 

pós-teste em relação ao teste de conhecimentos e à dissertação.  

 

As questões do teste de conhecimento foram analisadas uma a uma e os resultados 

do teste de conhecimento foram considerados positivos. As respostas da primeira 

questão (Se o seu aluno for bem em determinada atividade, o que você acha que 

deve ser feito para que continue a acontecer?) no pós-teste mostraram-se com 

maior aprofundamento ‘a nível técnico’ (termo utilizado pela autora), com 

diferenciação na terminologia empregada.  

 

Na segunda questão (Qual a atitude que deveria ser tomada quando um aluno ou a 

classe estiverem se comportando mal?), esperava-se que as respostas se voltassem 

para o reforço dos comportamentos adequados ao invés da punição dos 

inadequados. Houve diferenciação nas respostas no pré e no pós-teste com 

algumas respostas se voltando para temas como ‘autoritarismo do professor’. Para a 

autora essa questão teria mostrado um efeito do princípio de generalização da 

aprendizagem, oferecendo alguma probabilidade de uso posterior na prática 

educativa desses professores. 

 

A terceira questão (O que você acha que deve ser feito para que um aluno que não 

desempenha bem uma determinada atividade passe a fazê-lo?) “criava a 
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possibilidade dos sujeitos elaborarem todo um programa de modelagem com 

aproximação sucessiva; ao mesmo tempo, uma resposta ideal poderia indicar a 

conscientização dos valores éticos da análise experimental do comportamento, 

partilhando o professor com o aluno a definição das respostas e o estudo dos vários 

tipos de reforçamento e contingências a serem seguidas” (p. 100). Porém, segundo 

a autora, nenhuma das respostas atingiu tal nível de elaboração, ou por deficiência 

de elaboração da questão ou pelo curso não ter propiciado essa ocorrência. A 

própria autora considera o espaço dado ao assunto na programação insuficiente 

para capacitar os alunos a elaborar uma resposta nesse sentido.  

 

A autora acredita que a única questão em que os sujeitos eram totalmente ingênuos 

era a 4ª questão134 (Você conhece alguma técnica que propicie uma melhor 

compreensão de leitura? Se sim, explique-a), sobre técnica de compreensão de 

leitura (técnica cloze), onde houve alto índice de acerto e pequeno número de 

respostas em branco.  

 

Nas dissertações, o tema das reuniões 2 a 6 (realidade educacional brasileira) 

aparece indiretamente, segundo análise estatística da quantidade de aspectos 

críticos e sugestões contidas nas dissertações. Os conteúdos do pré e pós-teste 

mudaram bastante, havendo diferença significativa entre ambos. “Os resultados 

mostram a viabilidade de uma formação global, a qual além de instrumentalizar os 

alunos nos aspectos técnicos, lhes forneça subsídios para uma análise crítica da 

realidade que os cerca.” (p. 102) 

 

A autora enfatiza bastante a necessidade dos alunos de magistério/futuros 

professores serem formados com visão crítica sobre a realidade em seus contextos 

sócio-político-econômico e que devem fazer o mesmo em relação aos seus próprios 

alunos, descobrindo e assumindo a responsabilidade de ser elemento de mudança 

desta realidade, seja pela mudança em cognições/teórica, seja pela mudança de 

ação/comportamento135.  

 

                                                 
134 No entanto, a nosso ver, os conhecimentos envolvidos nas questões anteriores não são óbvios. 
135 Muito embora a mudança em cognições seja condição necessária para a mudança de ações,  não 
é condição suficiente.  
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“Dessa forma, é de se esperar que os alunos tenham uma maior 

competência psico-social-individual a nível cognitivo, o que poderá dar-

lhes base para uma análise mais específica da realidade, para um 

intercâmbio mais produtivo na rede escolar, de modo a formar bases para 

uma ação mais crítica na mesma (Tyler, 1984).” (p. 102) 

 

“Levanta-se a hipótese de que a mudança de ação requer um maior nível 

de elaboração que a mudança teórica. Dessa maneira, possivelmente, as 

sessões não tenham correspondido às necessidades que os sujeitos 

apresentavam para alteração nesses aspectos. Além disso, remete-se 

mais uma vez à necessidade de revisão sistemática dos cursos de 

magistério, principalmente no que concerne aos seus estágios...” (p. 105) 

 

Ainda, foi feita a avaliação das aulas gravadas nas situações de Pré e Pós-teste e os 

resultados também submetidos a teste estatístico As categorias tema da aula, 

estrutura da aula, exemplificação, linguagem e adequação à realidade da criança 

não foram abordadas diretamente no curso, mas a autora considera os resultados, 

no geral, positivos. Na categoria ‘linguagem e adequação à realidade da criança’ não 

houve mudanças.  

 

Segundo a autora, alguns dos conteúdos, mais especificamente os das reuniões 2, 

3, 4, 5 e 7 não puderam ser mensurados. Para tanto seria necessária a observação 

dos sujeitos ao longo do tempo numa pesquisa longitudinal.  

 

Quanto à categoria ‘autoritarismo/punição’ acredita ter havido uma mudança 

significativa. “As verbalizações autoritárias, punitivas das primeiras aulas foram 

substituídas por verbalizações com ênfase no diálogo e no compartilhar das 

decisões ao longo do processo ensino-aprendizagem.” (p. 106) 

 

Na categoria 'princípios básicos de aprendizagem' acredita também ter havido 

mudança sensível das primeiras para as segundas aulas dos sujeitos, porém, não 

oferece exemplificação quanto a isso.  

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento fornecida ao professor  
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Não há ênfase neste aspecto.  

 

Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 

Sim, são apresentados (punição, reforço, extinção, aproximação sucessiva, 

discriminação e generalização) via dramatização ou role playing.  

 

Houve ensino para privilegiar o reforçamento positivo  em vez de punição e uma 

tentativa, não tão bem sucedida, de ensino de modelagem (ver p. 16).  

 

Métodos de pesquisa ensinados ao professor 
 

Não há ênfase nesse aspecto 

 

Ensino  
 
A estratégia utilizada no ensino dos professores foi a dramatização, seguida de 

análises e discussões. Não se trata de uma técnica exclusiva da análise do 

comportamento, ou dela derivada, embora não seja incompatível com os princípios. 

A autora ensinou os sujeitos a utilizarem alguns princípios de aprendizagem ao 

ensinarem (‘como ensinar’), o que foi efetivado por modelação ao utilizar a técnica 

de dramatização.  

 

A autora acredita que os mediadores (estagiários) podem ter agido como modelo de 

comportamento em relação às categorias avaliadas nas aulas práticas, fornecendo 

aos sujeitos, oportunidade de aprendizagem por modelação e reforçamento 

vicariante, com generalização para as aulas práticas.  “Dessa forma, as alterações 

ocorridas talvez tenham advindo de um comportamento imitativo...os sujeitos podem 

tê-los assimilado e generalizado para suas aulas práticas.” (. 104)136

                                                 
136 Do modo como foi utilizada pode-se dizer que a técnica favorece a discriminação entre o uso 
incorreto de um princípio (no contraste entre a apresentação do uso inadequado e do uso inadequado 
do mesmo pelo professor, na dramatização) de aprendizagem  e o uso correto. Também, conforme a 
autora mencionar favorece a modelação do uso correto.  
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Para a autora, a técnica da dramatização foi eficiente por viabilizar relações 

interpessoais reforçadoras e propiciar discussões em que os sujeitos possam se 

expressar livremente nos níveis ‘cognitivo’ e ‘afetivo’ e por oferecer ocasião para os 

sujeitos emitirem respostas e “recuperarem estímulos discriminativos capazes de pôr 

em ação comportamentos intraverbais dos alunos sobre a matéria, recuperando-se 

assim o aprendido e explicitando as dúvidas.” (p. 98)  

 

Pode-se dizer que há, também, uma preocupação em focalizar, na formação dos 

sujeitos, aspectos relativos às metas educacionais (para que), bem como em levar o 

futuro professor a refletir ‘para quem ensinar’, ao abordar conteúdos relativos à 

realidade educacional do país137 e às características particulares dos alunos de 

escolas públicas no país. 

                                                 
137 Essa preocupação social só foi encontrado, até o presente momento, no trabalho de Bega.  
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BIZZOTTO, Maria Odete (1986). O controle de estereotipias numa criança 

severamente retardada. O Papel da interação professor-aluno e das atividades 

programadas em procedimentos do tipo reforçamento diferencial de outros 

comportamentos. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação Especial do Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade 

Federal de São Carlos, sob orientação da Profa Dra Margarida Windholz e do 

Prof Dr Wilfred Lawrence Williams.  

 

Resumo da autora: Os quatro objetivos deste estudo foram os de reduzir 

comportamentos estereotipados de uma criança severamente retardada no ambiente 

natural de sala de aula; verificar o papel do número e das atividades programadas 

no controle dos comportamentos em estudo; investigar a influência da interação 

professor e aluno sobre a emissão de comportamentos estereotipados e adequados 

do aluno e demonstrar que é possível o treinamento de professores em serviço em 

procedimentos de modificação do comportamento. As estereotipias de um aluno 

severamente retardado numa pré-escola especial foram reduzidas através de um 

pacote de procedimentos. Este consistiu de reforçamento diferencial de outros  

comportamentos (total e momentâneo) em  intervalos crescentes, de número 

crescente de atividades incompatíveis com as estereotipias, e do ensino dos 

professores através de um modelo de ‘feed-back’. O delineamento experimental foi o 

de linha-de-base múltipla através de quatro situações de ensino e com duas 

professoras. Os procedimentos resultaram numa diminuição das estereotipias e num 

aumento da atenção das professoras para os comportamentos adequados do aluno, 

apenas quando foram introduzidos, o que permitiu concluir sobre sua eficácia. Os 

resultados se mantiveram na quarta situação de intervenção, quando foi retirado o 

modelo. Dados de seguimento após quatro meses mostraram que descontinuando o 

procedimento, as estereotipias voltaram a níveis próximos aos da linha de base. Os 

efeitos do número de atividades e do tamanho dos intervalos de reforçamento 

diferencial apesar de inconclusivos, sugeriram que um maior número de atividades 

resulta numa diminuição de estereotipias. Discutiram-se ainda implicações do uso 

dos procedimentos propostos no treino de professores de educação especial, bem 

como a necessidade de novas pesquisas nesta área.  
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Justificativa para a formação do professor 
 
A autora é fisioterapeuta e atuou por 17 anos em instituição de ensino especial 

(Fundação Catarinense de Educação Especial). Não há vínculo institucional atual 

(no momento da pesquisa) com a APAE de São Carlos (local onde foi realizada a 

pesquisa), embora existisse um vínculo entre a UFSCAr (local onde a autora realizou 

o mestrado) e a instituição onde foi realizada a pesquisa.  

 

Inicia o trabalho definindo comportamento estereotipado, suas características, 

epidemiologia, etiologia e associação com auto-agressão, justificando a necessidade 

de combatê-lo. Cita estudos que analisam funcionalmente as estereotipias, sua 

função operante, os tipos de estímulos, atividades ou interações que podem 

desencadeá-las ou reduzi-las. A maior parte das técnicas que se mostraram 

eficientes, no controle das estereotipias, na literatura da época, enfocam a 

manipulação de conseqüências.  

 

Menciona pesquisas que relacionam o reforçamento social (atenção) dado pela 

professora em ambiente natural de sala de aula com a ocorrência de 

comportamentos adequados e inadequados, inclusive para alunos deficientes 

mentais severos e profundos. Conclui pela possibilidade de aumentar 

comportamentos de estudo e reduzir outros com o uso contingente de atenção por 

parte do professor. Isso ocorre também em relação a comportamentos auto-

agressivos estereotipados.  

 

Alguns estudos (na época estudos recentes) vinham pesquisando também os 

antecedentes que poderiam influenciar a emissão de comportamentos inadequados, 

como a presença ou ausência de instrução, tipos de tarefas apresentadas e níveis 

de dificuldade das tarefas propostas.  

 

Ressalta ser comum a afirmação de que problemas de comportamento em sala de 

aula são decorrência, ou do aluno não saber fazer as atividades, ou das tarefas 

serem fáceis demais para o aluno. Menciona Weeks e Ross-Gaylord para quem os 

comportamentos inadequados tendem a aumentar com a apresentação de tarefas 

difíceis.  
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Segundo a autora essas investigações são relevantes para os que atuam na 

educação regular e na especial, no que se refere aos níveis de dificuldade e modos 

de oferecer instruções, bem como demonstram que uma programação de ensino 

pode agir no sentido de aumentar ou reduzir a freqüência de ocorrência de 

comportamentos inadequados.  

 

Efetua algumas questões iniciais do seu problema de pesquisa como: “... a redução 

de estereotipias pode ser obtida em ambiente natural? Qual o papel da interação 

professor e aluno (a atenção do professor, contingente à não emissão de 

estereotipias, pode reduzi-la?) e as atividades programadas como atuam?.”  (pps 19 

e 20) 

 

Citando Favell, McGimsey e Schell (1982) afirma que os procedimentos baseados 

nos princípios de análise comportamental, embora às vezes obtendo resultados 

contraditórios, são os mais eficazes para reduzir auto-agressão e estereotipias. 

Considera que a combinação de manipulação de conseqüências do comportamento 

estereotipado com atenção aos comportamentos adequados, mais a análise e 

manipulação de antecedentes como número e tipo de atividades, pode reduzir 

estereotipias em ambiente natural de sala de aula. 

 

A última pergunta da problematização da autora, feita com base nos dados da 

revisão de literatura e crucial para os objetivos da presente pesquisa,  é se seria 

possível treinar professores em serviço para reduzir estereotipias. A sua pesquisa 

objetiva oferecer elementos para contribuir na resposta positiva a essa pergunta.  

 

A justificativa do trabalho é a possibilidade de redução do número de 

comportamentos estereotipados apresentados por alguns alunos especiais. Tais 

comportamentos influem negativamente na interação social dos alunos entre si, com 

professores, técnicos e familiares. Combater as estereotipias ao mesmo tempo 
em que se promove a emissão de comportamentos adequados foi o objetivo 
geral do trabalho que se desdobrou em quatro sub-objetivos:  
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“1º - reduzir comportamentos estereotipados de uma criança 
severamente retardada no ambiente natural de sala de aula;  
2º - verificar o papel do número e das atividades programadas no 
controle dos comportamentos em estudo;  
3º - investigar a influência da interação professor e aluno sobre a 
emissão de comportamentos estereotipados e adequados do aluno;  
4º - demonstrar que é possível o treinamento de professores em 
serviço, em procedimentos de modificação de comportamento.”(p. 
20) 

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do 
professor.  
 

O sujeito do estudo foi uma criança de 7 anos e 7 meses proveniente de família de 

nível sócio econômico inferior. Tinha história de problemas perinatais mais infecção 

materna (toxoplasmose) culminando em encefalopatia crônica infantil não 

progressiva e era portador de alterações sensoriais de visão e audição. A testagem 

de inteligência foi impossibilitada por ausência de resposta às tarefas. A avaliação foi 

feita pelo Guia Portage revelando importante defasagem em relação ao seu grupo 

etário, classificando-se como severamente retardado.  

 

No início do estudo, passava longo tempo engajado em comportamentos 

estereotipados como rodopiar, balançar o tronco, girar a cabeça, movimentar as 

mãos diante dos olhos, pressionar o globo ocular com o indicador entre outras 

estereotipias que causavam danos físicos a si e aos demais como morder, bater, e 

beliscar. Não participava de nenhuma das atividades em sala e ia muito ao banheiro 

brincar com água.  

 

O estudo foi realizado na sala de aula pré-escolar experimental da APAE de São 

Carlos (convênio com o Mestrado em Educação especial da UFSCar). Era uma sala 

onde havia sido implantado um projeto intitulado ‘Pré II’: “Estabelecimento de uma 

sistemática de ensino que permita analisar variáveis relevantes ao serviço pré-

escolar para crianças deficientes mentais” (p. 22), sob coordenação de um dos 

orientadores da presente pesquisa. O projeto tinha como objetivo informar à APAE 
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sobre procedimentos que permitissem o ensino individualizado na pré-escola 

adotando um modelo de ensino baseado na Análise Experimental do 

Comportamento.  

 

A autora utilizou como material de pesquisa um sistema de som instalado na sala de 

observação, com sinais eletrônicos em diferentes intervalos de tempo, brinquedos, 

lápis, papel e pincel atômico.  

 

O estudo se dividiu em três fases. Na primeira fase a autora selecionou, descreveu, 

categorizou e definiu os comportamentos estereotipados (pela constância na 

emissão e freqüência de ocorrência) do sujeito e, também selecionou e reviu as 

definições de comportamentos das professoras em relação ao sujeito, bem como, 

treinou os observadores138 (discussão das definições de comportamentos, treino de 

medidas de frequência de comportamento e medidas de concordância entre 

observadores). Inicialmente foram feitas oito observações informais  do sujeito pela 

pesquisadora no ambiente de sala de aula, durante atividades grupais e no 

atendimento individual. Em seguida, após o treino de observadores, a precisão das 

definições foi novamente verificada, em dez novas sessões de observação, com os 

dois observadores treinados.  

 

As sessões de observação foram feitas em 60 intervalos de 10 segundos, com 30 

intervalos de 10 segundos para observar e 30 intervalos subseqüentes de 10 

segundos para registrar. Os intervalos foram sinalizados pela fita cassete gravada, 

com o início de 10 segundos de observação sinalizado por um ‘bip’ e o início de 

intervalos de 10 segundos para registro sinalizado por números seqüenciados.  

 

As definições dos comportamentos emitidos pelos professores em relação ao sujeito 

foram as mesmas empregadas nos procedimentos do Projeto Pré II, já mencionado, 

acrescidas da categoria que envolve comportamentos não dirigidos ao sujeito, quais 

sejam: Atenção verbal positiva (instruir139, elogiar140); Atenção verbal negativa 

                                                 
138 Não há menção no trabalho sobre quem seriam os observadores.  
139 “Professor dá ordens como: vem cá, dá, senta, pega. Indica atividades verbalizando ações que S 
e/ou as ações que S tem que realizar. Corrige respostas de S.” (p. 27) 
140 Professor verbaliza palavras como: certo, muito bem, que bonito, ótimo e outros de natureza 
elogiosa.” (p. 27) 
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(advertência141); Atenção não verbal positiva (ajuda física142, contato físico143); 

Atenção não verbal negativa (restrição física144); Atenção para outros (ignorar145, 

outros146).  

 

Depois das sessões os intervalos foram numerados um a um calculando-se os 

índices de concordância. Intervalos em que os dois observadores registrarm uma 

mesma resposta foram considerados concordância (C) e intervalos em que apenas 

um dos observadores indicava uma dada resposta, foram considerados discordância 

(D). Os índices foram calculados para cada  sessão com dois observadores , 

verificando todas as categorias comportamentais separadamente e em conjunto. Os 

índices variavam de 78 a 93%, num índice médio de 85.6%.  

 

Na segunda fase efetuou as medidas da linha de base e na terceira fase, aplicou o 

procedimento de intervenção propriamente dito.  

 

A linha de base (2ª fase) foi medida após a definição de comportamentos 

estereotipados do sujeito e dos comportamentos de intervenção dos professores, em 

quatro situações diárias de sala de aula.  

 

“-Situação 1: sessões de treino um a um, de manhã cedo, com professora 

A. 

- Situação 2: atividades gerais de classe, durante a manhã com professora 

A.  

- Situação 3: sessões de treino, um a um, no início da tarde, com a 

professora B . 

- Situação 4: atividades gerais de classe, no período da tarde, com a 

professora B.” (p. 29) 

                                                 
141 Professor verbaliza ordens negativas como: não faça, não pode, não... Assim  não, com qualquer 
tom de voz.” (p. 27) 
142 “Professor dá ao S, ‘dicas’ e/ou ajuda nas atividades e tarefas realizadas, bem como em ações de 
auto-cuidados (limpar nariz, vestir-se, despir-se)”. (p. 27)  
143 “Professor beija, acaricia, passa mãos nos cabelos, abraça, pega no colo.” (p. 27) 
144 “Professor segura S, imobilizando-o.” (p. 27) 
 
145 “Dá atenção, instrução para outra criança no decorrer das atividades gerais de classe, ignorando S 
mesmo quando adequado.” (p. 27) 
146 “Abre armários, varre a sala. Confecciona material, conversa com outros adultos.” (p. 27) 
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A observação da linha de base foi feita pelos dois observadores através de espelho 

unidirecional com folhas de registro especiais, em oito sessões. Cada sessão da 

linha de base constituía-se em 100 intervalos de 5 segundos para observação  100 

intervalos de 5 segundos para registro, intercalados (duração total de 18 a 20 

minutos). A concordância média na linha de base foi de 80.5%.  

 

O pacote de variáveis implementado pela autora consistiu em reforçamento 

diferencial de outros comportamentos (DRO), total e momentâneo, em intervalos de 

tempo crescente, associado à apresentação de atividades também crescente em 

número e incompatíveis com as estereotipias. O delineamento experimental foi a 

linha de base múltipla em quatro situações de ensino. A intervenção foi aplicada 

primeiramente pela pesquisadora, atuando como modelo, e depois por duas 

professoras.  

 

A 3ª fase (de intervenção) iniciou-se na situação 1 (sessão de treino um a um). A 

pesquisadora aplicou inicialmente a intervenção enquanto a professora, responsável 

pela classe no período da manhã, a observava da sala de observação. As sessões 

eram diárias. O sujeito era reforçado cada vez que, decorrido o intervalo de tempo 

pré-estabelecido, não apresentasse estereotipias (DRO147 total de outros 

comportamentos148). O tempo do intervalo foi ampliado gradativamente, indo de 05’’ 

para 10’, de 10’’ para 30’’, de 1’ a 3’ e de 3’ a 5’.  

 

A mudança de intervalo de DRO era feita sempre numa sessão subseqüente e 

quando o sujeito recebesse, no mínimo, quatro reforçadores seguidos na mesma 

sessão. Se isso não ocorresse, retomava-se o passo anterior na sessão seguinte.  

 

Nas seis primeiras sessões não foram desenvolvidas atividades que envolvessem 

material específico. Eram dadas instruções verbais pedindo emissão de respostas 

conhecidas pelo sujeito, seguidas de ‘dicas’ acompanhadas de reforçamento social. 

O reforçamento primário só era dado quando o S permanecia o  intervalo total de 

                                                 
147 A sigla DRO, sempre se referirá no presente texto à reforçamento diferencial.  
148 DRO ou reforçamento diferencial de outros comportamentos aplicado conforme Cross, Dickosn & 
Sisemore (1978), Reep & Slack (1977), Topping, Lakmi & Johnson (1972).  
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DRO sem emitir estereotipias. A emissão de comportamento estereotipado era 

seguida de advertência em tom de voz forte e de gesto que impedisse o movimento 

(colocava-se a mãos de S sobre a mesa) e ignorava-se S, não falando ou olhando 

pra ele durante o restante do intervalo.  

 

As atividades foram introduzidas e selecionadas de acordo com o desempenho de 

S, avaliado pelo inventário Portage de Educação Pré-escolar. Foram programadas 

atividades incompatíveis com as estereotipias, que envolvessem bimanualidade e 

que permitissem ao sujeito observar o efeito de suas manipulações (manipular 

cubos, construir torres, fazer encaixes, introduzir argolas numa haste vertical, fazer 

encaixes de pressão, manipular massa de modelar, fazer garatujas com pincel e 

aprender a controlar brinquedo movido à pilha). Era dada ajuda física a S por meio 

de pequenos contatos físicos nas mãos, dirigindo-a para os objetos.   

 

Progressivamente foram introduzidos um número maior de atividades, indo de 0 a 5 

atividades com diferentes objetos. Acompanhavam-se as atividades de instruções 

verbais (pega, coloca em cima, dá) e de reforço social (elogios). O reforço primário 

(comestível)  era contingente à não emissão de estereotipias durante todo o DRO. 

Ao emitir estereotipias, continuava-se a advertir S verbalmente associando a 

advertência com um gesto que impedisse a estereotipia, acompanhado de time-out 

(conforme já mencionado), ou seja, retirava-se de sua frente o material pedagógico 

não falando ou olhando para S até o final do intervalo. Contingente à não emissão 

de estereotipias, após o time out, a criança recebia o material de volta e a instrução: 

‘vamos trabalhar, S’.  

 

Durante 16 sessões a pesquisadora atuou com modelo para a professora que a 

observava pelo espelho unidirecional na sala de observação. Suas dúvidas eram 

discutidas e respondidas pela pesquisadora. Nas 10 últimas sessões desta 1ª fase 

de intervenção a professora assumiu o procedimento enquanto a pesquisadora 

observava do espelho, oferecendo feed-back imediato à professora por meio de 

walkman e microfone sem fio.  

 

Nas sessões conduzidas pela professora, as três primeiras tiveram DRO de 1 minuto 

e 04 atividades. A quarta sessão teve DRO de 3 minutos com 04 atividades. As 5ª, 
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6ª e 7ª sessões tiveram DRO de cinco minutos. Na 8ª sessão houve reversão de 

condições com emprego de DRO de 3 minutos e uma atividade. Nas duas últimas 

sessões o DRO foi de 5 minutos com 05 atividades.  

 

Durante a intervenção na situação 1 continuou-se a registrar os comportamentos 

estereotipados do sujeitos em Linha de Base nas outras três situações.  

 

Na situação 2 (atividades gerais, período da manhã), foi iniciada a intervenção após 

a professora A ter assumido as sessões de treino um a um (situação 1). A 

pesquisadora permaneceu na sala de aula, no espaço destinado às atividades 

grupais com os sete alunos, oferecendo atividade a elas e, ao mesmo tempo, 

realizando a intervenção programada com S. A professora observava a atividade da 

experimentadora pelo espelho unidirecional ao longo das cinco sessões iniciais, que 

foram feitas com DRO de 01 minuto e duas atividades. Mais tarde, novamente, a 

situação se inverteu e a pesquisadora ficou na sala de observação com microfone 

sem fio dando feed-back à professora A, pela quatro sessões seguintes, totalizando 

09 sessões. Nas sessões conduzidas pela professora, foi utilizado DRO de 3 

minutos com três atividades por duas sessões e DRO de 5 minutos e 5 atividades 

nas duas últimas.  

 

As sessões nessa segunda situação da fase 3 foram igualmente diárias, com 

aplicação de reforçamento diferencial (DRO) de outros comportamentos 

momentâneo149. Nesse esquema o reforçamento é dado ao sujeito no final do 

intervalo e é contingente à não emissão de estereotipias naquele instante. O reforço 

era social (elogio), contato físico e reforçador comestível (primário). Em qualquer 

momento do intervalo, se emitisse estereotipias, o sujeito era advertido com 'Assim 

não' em forte tonalidade de voz, o material à sua frente era retirado e aplicava-se 

time-out  até o término da estereotipia. Quando a estereotipia cessava, recebia 

imediatamente o material de volta com a instrução “Vamos trabalhar, S?”. Os 

intervalos de tempo do DRO foram de um minuto, três minutos e cinco minutos, com 

progressão ampliada na sessão subseqüente e quando o sujeito recebia no mínimo 

04 reforçadores seguidos numa mesma sessão. Caso não recebesse reforços numa 

                                                 
149 O reforçamento diferencial de outros comportamentos momentâneo foi utilizado conforme descrito 
por Reep, A.C., Barton L. E. e Brulle, A. R., 1983 
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sessão, retomava-se o passo anterior na sessão seguinte. Os procedimentos e 

dúvidas eram discutidos com a professora ao final de cada sessão de atividades 

gerais. Medidas de concordância para uma sessão foram feitas (na anterior também 

foi efetuada para mais de uma sessão).  As atividades executadas foram: rabiscar, 

encaixar, construir com cubos, manipular massa de modelar e instrumentos musicais 

(corneta, sanfona, pandeiro, xilofone).  

 

As medidas de linha de base das situações 3 e 4 continuaram a ser feitas durante a 

intervenção na situação 2.  

 

Situação 3 (sessão de treino, um a um, no período da tarde): O esquema de 

reforçamento foi o DRO total (reforçamento diferencial de outros comportamentos 

total, quando o sujeito permanecia sem emitir estereotipias durante o intervalo total, 

como na situação 1). A pesquisadora, novamente, realizou as primeiras sessões (05) 

sendo observada pela professora B. Variou-se o número de atividades e o esquema 

do DRO. As duas últimas sessões foram realizadas pela professora com DRO de 05 

minutos e 05 atividades.  A atividade inicial foi vestir uma camiseta e, a partir da 3ª 

sessão, foi acrescida de atividades como manipular instrumentos musicais e 

encaixes de pressão. Foram efetuadas medidas de concordância para duas 

sessões, com índice de 85%.  

 

A linha de base para os comportamentos estereotipados na 4ª situação continuou a 

ser feita.  

 

Situação 4 (sessões de atividades gerais de classe no período da tarde) – Foram 

realizadas duas sessões pela professora B, sem modelação pela pesquisadora. O 

valor de DRO foi de cinco minutos para cinco atividades. Foi introduzida 

simultaneamente com as sessões de intervenção da mesma professora na 3ª 

situação.  

 

A linha de base indicou números elevados de intervalos em que o sujeito emitia 

comportamentos estereotipados.  Os resultados da intervenção são considerados 

satisfatórios por ter havido redução de comportamentos estereotipados de uma 

criança severamente retardada.  
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A atenção emitida pelos professores na linha de base era consideravelmente 

reduzida na linha de base, quer para comportamentos adequados, quer não. Na fase 

experimental o índice de atenção maior ocorreu nas sessões individuais (situações 1 

e 3). A redução de comportamentos estereotipados dos sujeitos e o aumento da 

atenção das professoras ocorreram ao se aplicar os procedimentos de reforçamento 

diferencial de outros comportamentos total e momentâneo, associado a diferentes 

números e tipos de atividade em linha de base múltipla.  

 

Foram coletados dados de seguimento/manutenção com as professoras por quatro 

meses após o término desta investigação, na mesma sala de aula. “Foram coletados 

em 4 sessões de observação, sendo que em duas sessões, dois observadores 

registraram os comportamentos do sujeito e das professoras. Seguindo os critérios 

anteriormente descritos, obtiveram-se os índices de concordância de 91% para a 

situação 2 (professora A) e 94% para situação 4 (professora B).” (p.36) 

 

Embora o comportamento de atenção das professoras tenha sido modelado, o 

seguimento revelou ausência de manutenção (generalização é o termo utilizado pela 

autora) para a professora A, com médias de intervalo de atenção semelhantes às da 

linha de base. “Os comportamentos do aluno e das professoras só mudaram no 

decorrer da intervenção. A não ocorrência de generalização demonstra a 

necessidade de se programá-la quando se pretende obter mudanças 

comportamentais mais duráveis.” (p. 57) 

 

Comparando-se os dados experimentais com os da linha de base para as 04 

situações verificou-se que nas situações 1 e 3 (treino um a um) ocorreram menos 

estereotipias que nas situações 2 e 4 (atividades gerais de classe). A atenção da 

professora era diluída entre as 06 crianças nas situações 2 e 4. Estar envolvido em 

atividades e receber atenção individual parecem ser fatores relacionados à 

diminuição das estereotipias na linha de base. De manhã ocorreram mais 

estereotipias que à tarde. A autora explica isso pelo maior cansaço do sujeito no 

período vespertino, com mais sono, mais calor.  
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As medidas das linhas de base não sugerem generalização entre as 4 situações, 

seja para o comportamento do aluno ou das professoras. O comportamento de 

ambos só mudou no decorrer da intervenção. “A não ocorrência de generalização 

demonstra a necessidade de se programá-la quando se pretende obter mudanças 

comportamentais mais duráveis.” (p. 57) 

 

Embora o procedimento tenha sido um ‘pacote terapêutico’, os resultados indicaram 

que o número de estereotipias cai quanto maior o número e tipo de atividades 

dirigidas ao sujeito. Para a autora esta é uma tendência que pode estar relacionada 

ao tipo de atividade utilizada e não só ao número, ou seja tarefas de fácil realização, 

que possibilitem êxito, relacionam-se com diminuição de estereotipias e tarefas 

difíceis com o seu aumento. A troca de atividades era feita quando se percebia uma 

diminuição do envolvimento do sujeito nas tarefas propostas. Na reversão foi 

evidente o aumento das estereotipias (menor número de atividades e menor 

intervalo de DRO).  

 

Segundo a autora, o estudo pretendeu assegurar ao sujeito um ‘efeito’ terapêutico,  

partindo do pressuposto de que a interação professor x aluno se modificaria 

mediante uma programação de atividades para execução do aluno, associada ao 

esquema de reforçamento (DRO total e momentâneo) e ao treino dos professores 

(reforçar os comportamentos adequados e ignorar os inadequados). Foram, 

portanto, combinadas mais variáveis de uma só vez ao se combinar estes 

procedimentos. As estereotipias foram reduzidas mas, segundo a autora, para 

desvendar os efeitos de cada variável seria necessário ‘descombinar’ os fatores 

(número e tipo de atividades, tamanho do DRO, tipo de DRO, efeitos de seqüência)  

e investigá-los isoladamente em sua influência sobre os comportamentos 

estereotipados.  

 

Para a autora, o presente estudo abre espaço para novas investigações, mas 

demonstra que é possível reduzir estereotipias no ambiente natural de ensino, 

demonstrando também que  a interação entre professor e aluno é muito importante 

no controle de ocorrência de comportamentos inadequados do aluno e que as 

professoras podem aplicar procedimentos de modificação de comportamento 

quando treinadas em serviço.  
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Filosofia da ciência da análise do comportamento fornecida ao professor  
 
Não há ênfase nesse aspecto 

 

Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 
Reforçamento positivo, reforço diferencial e extinção/time out foram os principais 

princípios utilizados mas não foram ensinados verbalmente e sim como 

procedimentos de intervenção, por modelação da pesquisadora.  

 
Métodos de pesquisa ensinados ao professor 
 
As professoras foram treinadas em intervenção na fase de procedimento 

experimental propriamente dito, em linha de base múltipla. Trata-se de aproximar a 

ação do professor às ações que um pesquisador teria, ensinando algumas 

habilidades que um pesquisador teria em situação semelhante e que também fazem 

parte de uma estratégia de intervenção.  

 

Ensino  
 
As professoras foram treinadas na correta e efetiva utilização de reforçadores para 

comportamentos adequados e procedimentos de intervenção (extinção/time-out) dos 

inadequados, quais sejam, comportamentos estereotipados. Foram treinadas, 

inicialmente, por modelação a reforçar diferencialmente em esquemas diferentes 

(total e momentâneo) e, num seguinte momento, por modelagem (monitoramento 

por walkman e microfone sem fio) no momento da intervenção.  

 

Também houve espaço para esclarecimento de dúvidas pela professora ao final de 

cada sessão, embora não haja menção à utilização de reforçadores sociais nesse 

momento.   
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Também foram ensinadas a utilizar instruções e dicas150, conforme citações a seguir: 

“Foram dadas instruções conhecidas do sujeito, tais como: ‘S, mãos na mesa’, 

‘quieto’. As instruções foram seguidas de ‘dicas’, como contato físico nas mãos, 

braços, rosto e cabelos de S, acompanhadas de reforçamento social, como: ‘muito 

bem’, ‘que bonito’. “ (p. 30) “A ajuda física dada ao sujeito no decorrer destas 

atividades caracterizou-se por pequenos contatos físicos em suas mãos, dirigindo-as 

para os objetos...” (p. 33).  

 
Sobre a manutenção do comportamento das professoras a autora propôs 

procedimento para verificar, mas não programou a manutenção.  A autora alerta 

para o fato de que o sucesso de um procedimento não implica em manutenção do 

comportamento adquirido, ou seja, os níveis de atenção oferecida aos alunos 

voltaram aos níveis de linha de base após 04 meses de seguimento, apesar do 

sucesso inicial do procedimento. Uma das professoras, especificamente a 

professora A (a outra não estava mais na instituição) não ficou sob controle da 

modificação do comportamento do aluno151: “Quanto ao treinamento em serviço é 

relevante ressaltar que o fato das professoras não atuarem no seguimento 

(especificamente a professora A) indica que não basta ‘treinar’ porém, é preciso 

supervisionar-se e orientar-se o professor no seu dia a dia para se manter os 

procedimentos de intervenção programados.” (. P. 57) 

 

Também foram treinadas a aumentar gradativamente o número de tarefas oferecidas 

ao aluno e o tempo do intervalo em DRO, com respeito ao ritmo do aluno e mudando 

o tipo de atividade em compatibilidade com  o ‘interesse’ pela mesma. A 

manipulação de esquemas de reforçamento é conhecida como crucial para gerar 

não somente a instalação/diferenciação da resposta, mas também para promover 

motivação para a tarefa e para se programar a manutenção  do comportamento 

modificado.  

 

Importante notar que os procedimentos utilizados (reforçamento positivo e negativo 

em DRO, time out, instruções e instigação/dicas) estão em consonância com os 

                                                 
150 De um modo aproximado ao que Mejias define como ‘instigação’, embora a autora do trabalho ora 
apresentado não utilize o termo instigação. 
151 Em consonância com autores como Mejias, Leite e Constantino.  
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objetivos do trabalho, quais sejam, os de reduzir estereotipias em uma criança 

severamente retardada no ambiente natural de sala de aula. O treinamento dos 

professores por modelação foi um dos sub-objetivos específicos propostos. O 

planejamento da intervenção foi de inteira responsabilidade do pesquisador e a 

execução conjunta com as professoras.  
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FAZOLARI, Valéria (1989). Ensino da Leitura e Escrita: Identificação e Análise de 

Condições Facilitadoras e de Classes de Comportamento do Professor. 

Dissertação apresentada ao Instituto de Psicologia da USP, como parte dos 

requisitos para obtenção do grau de Mestre Psicologia Experimental. Orientada 

pelo Profa Dra Maria Amélia Matos.  

 

Resumo da autora: Que condições estão relacionadas à alfabetização de crianças 

em escolas públicas? Qual o repertório adequado a um professor alfabetizador? 

Como se instala e mantém um repertório desse tipo? Este trabalho procurou 

responder a tais questões, analisando a) o desenvolvimento do repertório específico 

de uma professora – a própria autora – e b) o programa de ensino desenvolvido por 

ela, ao longo de 20 anos de experiência com alfabetização. A partir de relatos 

verbais da professora,  de documentos e de registros observacionais sistemáticos 

procedeu-se a uma análise de suas decisões, em termos de o quê e como ensinar, 

bem como das variáveis a elas relacionadas. Resultou desse trabalho uma descrição 

do programa que destaca aspectos sobre: 1) escolha de letras, sílabas e palavras a 

serem apresentadas, 2) sequência das unidades de ensino, 3) as variáveis 

relacionadas às decisões da professora e 4) os resultados da aplicação contínua do 

programa. Tal descrição permitiu identificar ainda classes de comportamentos da 

professora no desenvolvimento desse programa e variáveis relacionadas ao 

surgimento, manutenção e/ou eliminação dessas classes no repertório dessa 

profissional. Investigações sobre as possíveis relações entre certos aspectos do 

programa e certos desempenhos dos alunos e as classes de comportamentos da 

professora são sugeridos.  

 

Justificativa para a formação do professor 
 
O trabalho é o exame da experiência profissional da autora, uma professora de 

primeiro grau trabalhando há vinte anos na alfabetização de crianças de uma escola 

pública de periferia de São Paulo.  
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A Introdução do trabalho de Fazolari versa sobre a alfabetização em nossas escolas 

públicas, a formação do professor alfabetizador, a contribuição da Análise 

Experimental do Comportamento para o Ensino, a situação do trabalho da autora 

dentro da pesquisa comportamental e a estratégia de desenvolvimento do trabalho.  

 

O acesso à norma culta e ao conhecimento mais amplo da cultura é condição para 

sair de uma condição de marginalização e ter a possibilidade de participar 

ativamente da vida social e política do país. Dessa forma, para a autora, “alfabetizar 

não é simplesmente um ato instrucional; é, antes de tudo, um ato político.”(p. 11). 

Para a autora, a escola tem funcionado como mantenedora de valores da elite 

dominante e não tem desempenhado a contento a sua tarefa de preparar os 

educandos para a transformação da realidade e participação no jogo político. Os 

próprios professores são submetidos a condições indignas em termos de salários, 

má qualidade de sua formação básica, do local onde atuam e pelas condições em 

que vivem seus alunos.  

 

Classifica como “antipedagogia” o excessivo verbalismo das nossas escolas, 

recorrendo a Ribeiro (1984). Outra crítica efetuada é à concepção de aprendizagem 

predominante nas escolas, atribuindo à existência ou não existência de uma 

capacidade da criança, decorrente de agentes internos como inteligência, 

maturidade ou mesmo fatores sócio-culturais, desvinculando a aprendizagem do 

processo de ensino e das condições criadas pelo professor, justificando o fracasso 

escolar.  

 

Para a autora, levar em conta fatores como condições sócio-econômico-culturais ou 

outros fatores, não isenta os professores de um exame cuidadoso da estrutura e 

prática educacional e sua responsabilidade em questões como reprovação e evasão 

escolar nas séries iniciais do primeiro grau. “Explicações como essas, assumidas 

como justificativas para o fracasso escolar, podem mascarar importantes controles 

relacionados a ele. Que controles são esses e de que forma podem estar 

relacionados ao fracasso que nossas crianças experimentam, principalmente nos 

primeiros anos de escolaridade?” (p. 13).  
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Para a autora, com experiência de 20 anos como alfabetizadora na rede municipal 

do município de São Paulo, os professores que iniciam sua vida profissional em 

classes de primeira série das escolas públicas, fazem-no por serem as classes que 

“sobram” para eles (distribuição de aulas leva em conta a antiguidade no cargo), 

assumindo-as sem qualquer experiência como alfabetizadores. Além da 

inexperiência, os professores são submetidos com relativa freqüência a “modismos” 

pedagógicos e políticos assumidos a cada governo. “Diante de uma nova proposta, 

professores são reciclados, cursos são oferecidos e muitas vezes todo o material 

produzido para atender a uma proposta é completamente abandonado, recolhido 

para ser vendido ou usado como sucata na nova administração (quando não, 

totalmente destruído) como se a reformulação do sistema educacional dependesse 

da condenação de um programa a favor de outro proposto, possivelmente por 

educadores mais compatíveis com a postura das novas lideranças políticas.”(p. 15). 

O que acaba acontecendo, em vez de ser uma análise da contribuição para a 

alteração dos processos educacionais ou para solucionar os graves problemas 

encontrados nas séries iniciais, é uma competição para “destruir e anular todo um 

trabalho, muitas vezes importante, de um educador ou de um grupo de educadores, 

em favor de um outro.”(p. 15) 

 

Como conseqüência da desvalorização do trabalho do professor e das viscissitudes 

da ‘atualização pedagógica’, os professores acabam por se sentir desestimulados, 

preferindo manter-se nos métodos mais tradicionais ou naqueles em que foram 

treinados durante sua formação, mais pelo hábito do que pela adequação do método 

às necessidades da (s) criança (s) específica (s) com que trabalha.  

 

A autora apresenta dados do MEC (1981) com índices de evasão e repetência, na 

passagem da primeira para a segunda série do 1o grau, em torno de 56%. Em São 

Paulo (dados da 1984), a situação não diferia muito da média brasileira. Vários 

autores citados (Ribeiro, 1984; Freire, 1974 e 1976; Soares, 1985; Ferrari, 1985; 

Azanha, 1985; Nidelcoff, 1975), segundo ela, evidenciavam alguns fatores que 

contribuíam para a manutenção da situação caótica do ensino elementar, entre eles, 

fatores extra-escolares (desnutrição, ‘carência cultural’, precária estimulação 

ambiental) e intra-escolares (burocratização do sistema, implantação de projetos em 
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massa de modo arbitrário, imposição de tarefas a cumprir, rituais e exigências 

formais competindo com o tempo que o professor dispõe para ensinar). Estudos 

mais recentes estariam levantando outro rol de fatores mais relacionados à formação 

do professor (Mello, 1984; Rocha, 1984; Cagliari, 1984; Mezzaroba, 1987), em 

especial o alfabetizador. Nesses estudos constatar-se-ia “uma desadaptação dos 

‘conteúdos’, das metodologias de ensino e das formas de se avaliar, em relação à 

realidade da criança de camadas mais desfavorecidas da população” (p. 16). Até 

mesmo o baixo nível intelectual dos professorandos é apontado como fator de 

decadência do sistema de ensino152. Para a autora, as pessoas preocupadas em 

obter status e boa remuneração pela profissão, tendem a procurar outras áreas de 

atuação mais valorizadas socialmente. Tal realidade só confirmaria o desprestígio da 

profissão e o descaso com a educação. “... o desprestígio da profissão causou uma 

grande evasão dos cursos de magistério, por parte da camada social mais 

privilegiada. Ou seja, daquela que, teoricamente, teria um nível intelectual e cultural 

mais elevado.” (p. 16) 

 

Concordando com os autores citados (Mello, Maia e Brito, 1983), Fazolari defende 

que atribuir fracasso escolar das crianças à condição sócio-cultural dos professores 

equivale a explicar o fracasso escolar por fatores extra-escolares153, deslocando o 

conceito de aprendizagem da relação professor-aluno. Segundo a autora, seria mais 

útil analisar a atuação deficitária do professor como resultado de suas condições de 

formação.  

 

A formação de professores seria constituída por muitas matérias que não 

capacitariam em relação às habilidades que precisaria desenvolver. A formação do 

professor alfabetizador estaria mais relacionada a conteúdos que deve dominar e 

regras a serem aplicadas do que às habilidades que deveria dominar para 

compreender processos de ensino-aprendizagem e propor procedimentos 

adequados às necessidades de seus alunos. “A decisão sobre métodos e técnicas 

de ensino poderia vir assim, a partir desse conhecimento básico e não em 

substituição a ele, como usualmente ocorre.” (p. 17). Além da inadequação da grade 

                                                 
152 Negando o papel dos cursos de formação no preparo docente e negando à escola a sua 
possibilidade de produzir mudanças.  
153 Ou a fatores internos ao aluno.  
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curricular, seria necessário mudar não somente as disciplinas ensinadas, mas 

também, e, principalmente, os conteúdos estudados e sua relação com as situações 

de ensino-aprendizagem a serem enfrentadas pelo futuro professor deverá enfrentar 

em sua atuação profissional (Mezzaroba, 1987). Mesmo matérias como prática de 

ensino teriam natureza apenas informativa, sem qualquer valor prático ou 

instrumental que capacite o futuro professor a atuar na melhora da situação que 

encontrará nas escolas, especialmente as de periferia.  

 

O professor, via de regra, é preparado para trabalhar em uma situação idealizada, 

que pouco ou nenhuma semelhança traz com a realidade de uma criança vinda de 

população carente. É preparado para atender uma criança de um nível sócio-

econômico mais elevado, com repertório inicial adequado e um ritmo de 

aprendizagem definido como ‘normal’ ou ‘ideal’. Quando se depara com a realidade, 

lança mão das explicações já mencionadas, relacionadas à classe sócio-econômica 

dos educandos154, algo que ‘foge ao controle’ do professor. No entanto, para a 

autora, tais fatores não poderiam ser considerados determinantes tão absolutos do 

fracasso escolar.  

 

Para a autora, o conhecimento disponível sobre processos comportamentais 

produzido pela Análise do Comportamento pode ajudar a compreender o processo 

ensino-aprendizagem e nele intervir. Aprendizagem e ensino, nessa abordagem, não 

são processos independentes entre si, ou seja, não é possível falar em 

aprendizagem sem ensino (ou vice versa) e na influência recíproca entre classes de 

comportamento do professor e dos aprendizes, produzindo juntos o conhecimento.  

 

“A criança ensina ao professor, sensível e atento, como ela aprende, quais 

são suas dificuldades e necessidades. Cabe ao professor criar as 

condições necessárias para que ela avance no processo de ensino-

aprendizagem de modo a atingir os objetivos propostos. Cabe ao 

professor, a partir de sua experiência, conhecimento teórico básico e 

habilidades desenvolvidas, dispor essas condições, arranjá-las de forma a 

                                                 
154 Ou outras que não guardem relação com sua ausência de repertório para lidar com a situação que 
se apresente ou com sua capacidade para entender os processos envolvidos no ensino da leitura e 
da escrita.  

 



 254

tornar a aprendizagem possível. Que classe de comportamento se 

pretende no entanto que sejam ensinadas (instaladas, mantidas, 

fortalecidas)? Que classes de comportamentos precisam apresentar 

aqueles que se propõem a ensinar?”(p. 19 grifos nossos) 

 

A contribuição da Análise Experimental do Comportamento para o Ensino 

 

A análise experimental do comportamento contribui em inúmeras áreas de atividade 

humana, entre elas, a educação. Para a autora, a análise experimental busca não 

somente a identificação de fatores relacionados ao comportamento mas, também, a 

investigação de relações observadas e demonstração experimental de como cada 

um desses fatores estão ou não relacionados a ele. Menciona Botomé (1980) para 

quem a maior contribuição dada pela Análise Experimental do Comportamento à 

Educação é mostrar que “aprender é uma classe de comportamentos necessária 

para definir a classe de comportamentos ensinar.” (p. 20)155

 

Para a autora, “a concepção de comportamento operante como a relação entre o 
que um organismo faz e o ambiente em que o faz, aplicada ao ensinar a ao 

aprender abre um caminho bastante promissor na compreensão dos processos 

comportamentais relacionados ao ensino e à aprendizagem e na intervenção sobre 

as mais diversas situações que envolvem os fenômenos comportamentais dessa 

natureza.”(p. 20). Dentro dessa concepção de comportamento, ensino e 

aprendizagem são processos interdependentes onde a investigação de um implica, 

necessariamente, na investigação do outro, por serem classes de comportamento 

interligadas por uma ou mais relações funcionais. A autora cita Botomé (1980, p. 

153) que afirma: “... podemos dizer que houve aprendizagem somente se 

verificarmos a relação (mudanças) do componente ‘situação antecedente’ para o 

componente ‘situação subsequente’. A evidência da aprendizagem também não é 

dada pelas características das classes de respostas do aluno, mas pela mudança no 

seu desempenho em relação a algum aspecto de seu ambiente. (Botomé, 1980, p. 

153).” (Fazolari, 1989).  

 

                                                 
155 Os negritos em citações e no corpo do texto encontradas no resumo deste trabalho são referentes 
a termos negritados por Fazolari (1989) no trabalho original.  
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Segundo a autora, esta concepção de ensino e de aprendizagem (inter-relação entre 

os dois processos) valoriza as condições de ensino criadas pelo professor para 

obtenção de aprendizagem, valoriza o conhecimento pelo professor das variáveis 

que controlam o comportamento do aluno em termos de instalação, extinção ou 

manutenção de desempenhos. Um pressuposto básico da análise experimental do 

comportamento é que o comportamento é multideterminado pelas variáveis 

ambientais relacionadas (antecedentes e subseqüentes). A multideterminação é uma 

rede de relações complexa sobre a qual podemos, na maior parte das vezes, 

apenas levantar hipóteses sobre o que realmente possa estar influenciando na 

ocorrência ou não ocorrência de um dado comportamento. 

 

Pressupor que o ambiente exerce importante papel em relação ao comportamento 

implica em identificar as contingências de reforçamento ou a relação que se 

estabelece entre antecedentes e conseqüentes a um dado comportamento (ou 

classe de respostas), determinando a probabilidade de sua ocorrência posterior. É 

necessário identificar e explicitar as variáveis relacionadas ao comportamento do 

professor que podem estar controlando aspectos determinados do comportamento 

do aluno e, também, a quais aspectos do comportamento do aluno o professor 

precisa ficar sob controle para poder efetuar intervenções eficientes e gerar 

tecnologia pertinente. “É preciso identificar e denunciar os controles que usualmente 

estão presentes na relação professor-aluno tornando-a inadequada ou ineficaz. Mais 

do que isso, é preciso buscar caminhos (dados, tecnologia) capazes de gerar 

propostas que possam vir a colocar o comportamento do professor sob controle de 

variáveis relevantes para a transformação do processo de ensino-aprendizagem.” (p. 

22) 

 

Segundo a autora, ao abordar a educação de um ponto de vista científico, a análise 

experimental do comportamento deixa de lado o discurso ideológico e focaliza mais 

propriamente o fenômeno ensino-aprendizagem, centrando-se na concepção de 

comportamento como produto de uma rede de relações complexas estabelecidas 

entre organismo e variáveis do ambiente.  

 

Situando o presente trabalho na pesquisa comportamental 
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Novamente recorrendo a Botomé (1980) a autora afirma que as distinções feitas 

tempos atrás na ciência comportamental, sobre pesquisa básica, laboratorial, com 

sujeitos não humanos e a pesquisa de campo, parecem cada vez mais fazerem 

menos sentido, por serem parte de um mesmo conjunto, situado ao longo de um 

continuum, com pontos intermediários interagindo e, por vezes, sobrepondo-se. 

Ainda haveria necessidade de se fazer muitos estudos exploratórios e descritivos 

sobre fenômenos comportamentais antes dos experimentais e, especificamente na 

área educacional dos processos de leitura e escrita, ainda haveriam inúmeras 

lacunas esperando serem preenchidas por estudos exploratórios, descritivos e 

experimentais.  

 

Menciona os estudos de Stoddard, de Rose e Mac Ilvane (1986) sobre o papel do 

erro sobre o desempenho, demonstrando descobertas apontadas já há vinte anos 

sobre os efeitos prejudiciais do erro sobre desempenhos subseqüentes e 

habilidades já adquiridas. Tais estudos demonstram a possibilidade de se obter 

aprendizagem sem erros e sem os efeitos emocionais deletérios a eles associados, 

entre outros. “Os erros acabam por competir com o controle de estímulo desejado, 

podendo mesmo chegar a extinguir este controle.” (p. 24). Menciona também o 

estudo de Costa (1977) sobre o papel das conseqüências para acertos e erros, 

instalando em professores o comportamento de apresentar consequências imediatas 

ao comportamento do aluno e sua eficácia de utilização de reforçamento diferencial 

para obter a mudança desejada. Também fala sobre o papel dos antecedentes na 

situação de ensino sob forma de ‘pacotes de variáveis’ ou programas de ensino 

sobre o desempenho dos alunos. Somente derivados da análise experimental do 

comportamento, existiriam vários desses programas de ensino destinados ao ensino 

da leitura e escrita, dentre outros objetivos de aprendizagem.  

 

O estudo de Teixeira (1983) é mencionado como estudo que apresenta resultados 

da eficácia da individualização do ensino (usando um programa que envolvia 

procedimentos de discriminação de estímulos, diferenciação de respostas, fading, 

emparelhamento segundo o modelo e tarefas seqüenciadas e apresentadas em 

passos) na aquisição de classes de comportamento como a escrita em crianças pré-

escolares. Leite (1982) também é citado pela aplicação de um programa de 

alfabetização embasado em análise experimental do comportamento, na região de 
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Mogi das Cruzes (SP), com resultados altamente satisfatórios na aprovação de 

crianças de 1a série da rede oficial da região (de 60% em 1976 para 90,64% em 

1977). Dentre as propostas de solução para o fracasso escolar, apontadas por Leite 

(1988), estão cuidados básicos no planejamento de um programa de ensino por um 

educador que se preocupe com a eficácia do ensino e/ou com o como ensinar de 

forma eficaz, quais sejam: “avaliação do repertório de entrada dos alunos, definição 

de objetivos intermediários e terminais, divisão  de ‘conteúdos’ (conceitos, relações, 

habilidades) em unidades, proposição de procedimentos, avaliação contínua, 

respeito ao ritmo próprio, etc.” (p. 25).   

 

Outro leque de trabalhos é apresentado como enfocado em como se aprende 

(geralmente de enfoque cognitivo, como Ferreiro e Teberosky, 1979) ao invés de em 

como se ensina (ênfase em aspectos metodológicos). Também são citados 

trabalhos de lingüistas como Cagliari (1984), Lemle (1984), Lemos (1984) e Abaurre 

(1984) enfatizando problemas resultantes de diversidades lingüísticas regionais. Os 

estudos que enfocam o como ensinar geralmente são pouco conhecidos e ainda 

menos utilizados, gerando uma grande lacuna no conhecimento disponível sobre o 

comportamento do professor e as variáveis relacionadas a ela no processo ensino-

aprendizagem.  

 

O presente trabalho destinar-se-ia a apresentar uma tentativa de analisar o processo 

ensino-aprendizagem descrevendo classes significativas de comportamento da 

professora significativas e condições a elas relacionadas na decisão do que ensinar 

e proposição de procedimentos adequados de ensino. Trata-se de um estudo 

essencialmente descritivo que pretende levantar hipóteses passíveis de serem 

testadas experimentalmente ou de forma mais controlada. O estudo examina uma 

experiência profissional bem sucedida e tem por objetivos: “explicitação e análise 
de aspectos de um programa de ensino desenvolvido através dessa 
experiência e a identificação e análise de classes de comportamentos da 
professora presentes em seu repertório.” (p. 26).  

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do professor.  
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O trabalho não se destina à derivação de regras (construção de método fixo de 

alfabetização), mas à análise de contingências, desvelando o processo de tomada 

de decisões efetuado pela professora ao longo de sua experiência profissional de 

vinte anos. A professora foi identificando algumas regularidades entre as condições 

de ensino que criava e os desempenhos que obtinha, gerando descobertas 

importantes. Algumas descobertas a professora teve oportunidade de testar de 

forma mais ou menos rigorosa, pelas aplicações sucessivas do programa, podendo 

gerar pesquisa e indicar descobertas generalizáveis para a área de Educação. Trata-

se do desenvolvimento de um repertório profissional que capacitou a professora a 

“observar desempenhos, estabelecer relações, propor procedimentos, tomar 

decisões, promover alterações etc. Em última análise, o desenvolvimento do 

repertório dessa professora, em particular, é o que dá sentido ao exame dessa 

proposta e não a proposta em si mesma.” (p. 27)  

 

Além de descritivo, o estudo é apresentado como baseado nas lembranças 

acumuladas ao longo dos vinte anos de experiência e nos documentos 

acumulados/registrados dessa mesma experiência, sobre as alterações decorridas 

no seu comportamento de alfabetizar crianças e os fatores relacionados a estas 

alterações. O instrumental utilizado foi derivado da Análise Experimental do 

Comportamento, exame de contingências envolvidas nas mudanças 

comportamentais ao longo do tempo, estabelecendo relações entre desempenhos 

da professora, condições que criou gradualmente e o desempenho dos alunos. Por 

ser de natureza descritiva e envolvendo relações distribuídas no tempo decorrido, 

muitas relações estabelecidas constituem-se em hipóteses do que pode ter 

verdadeiramente ocorrido (observação indireta).  

 

A auto-análise do processo que forjou o repertório de uma professora alfabetizadora 

possui elementos enriquecedores por um lado e limitantes por outro. Como limites 

são apontados o período de tempo extenso, as contingências não planejadas, as 

informações provenientes de lembranças, e as possíveis parcialidades decorrentes 

de uma auto-análise. Por outro lado, também são apresentadas vantagens156, tais 

como apresentadas pela autora: “A possibilidade de identificar e explicitar controles 
                                                 
156 Alguns aspectos mencionados como vantajosos também são mencionados como desvantajosos 
em outras dimensões, ou seja, encontram-se vantagens e limites num mesmo aspecto mencionado.  

 



 259

que poderiam passar despercebidos a um ‘observador externo’, a viabilidade de 

realizar o exame de um fenômeno ao longo de tão extenso espaço de tempo, a 

possibilidade de investigar algo que diz respeito à própria atividade profissional do 

pesquisador que contribui para o desenvolvimento desta atividade...” (p. 28) 

 

Segundo a autora, o seu trabalho apresentaria contribuições em relação à produção 

de conhecimento sobre os fenômenos focados e também em relação à análise da 

formação dos profissionais envolvidos. Dito de outra forma, sua experiência 

poderia ser replicada de forma mais efetiva e com menor custo de resposta com 

profissionais alfabetizadores ou com profissionais que formam alfabetizadores. O 

trabalho é organizado em dois grandes conjuntos. A Parte I seria a apresentação da 

construção de uma proposta de alfabetização, dividida nos segmentos: 1. Cartilha: 

de guia à complementação para a alfabetização; 2. Definindo o quê e quando 

ensinar;  3. Descobrindo como ensinar. A Parte II, ou disponibilização do 

conhecimento é dividida nos segmentos: 4. Documentando a experiência; 5. 

Utilizando as informações obtidas durante a aplicação do programa; 6. Obtendo 

informações a partir da aplicação do programa por outros professores.  

 

Primeiro segmento do trabalho – Cartilha: De guia à complementação para a 

alfabetização 

 

O primeiro segmento da primeira parte descreve o processo desde a decisão inicial 

de usar cartilhas (como todos faziam na época) até o momento em que decidiu 

abandoná-las de todo, correspondendo a um período de 12 anos (1968 a 1980). A 

autora iniciou-se na carreira docente utilizando o método analítico com cartilha 

correspondente, por ter sido o método aprendido em sua formação. O método 

analítico ou global é apresentado como derivado do pensamento de educadores 

como Montessori, Piaget, Decroly e Freinet, defendendo a alfabetização a partir de 

palavras ou frases, e partindo a seguir para a decomposição das frases em palavras 

e sílabas. Esse método seria uma resposta ao método dominante na época que 

preconizava o contrário, o ensino de leitura e escrita a partir de letras e sílabas e, 

mais tarde, palavras e frases. A autora afirma que a classe geral de comportamento 

que a orientava era a de “atender às orientações do manual”, com todas as ações 
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vinculadas ao método e cartilha utilizados (seleção, sequenciação, apresentação de 

textos, palavras e sílabas). 

 

A autora relata que uma grande parte das crianças tinha muita dificuldade nas 

atividades propostas, pulando palavras, trocando letras, confundido palavras e 

sílabas apresentadas. Além disso, a professora tinha dificuldade em lidar com 

repertórios diversos, provenientes da heterogeneidade das classes de primeira série. 

Era a única professora a trabalhar com o método analítico na escola. Relata que 

ainda era inexperiente na observação dos alunos e na vinculação de seus processos 

de aprendizagem a aspectos específicos da atuação da professora, portanto, 

continuava atribuindo insucessos dos alunos ao método de ensino. Decidiu adotar 

uma cartilha que apresentasse unidades de ensino menores e menos complexas 

para a aprendizagem inicial de leitura, num método misto entre o Global e o 

Sintético.  

 

Depois da primeira troca de cartilha, isso se tornou um hábito e passou a trocar de 

cartilhas todos os anos por período aproximado de 08 anos. Aos poucos, foi 

adotando critérios próprios em relação à seqüência de sílabas e vocabulário utilizado 

embora ainda continuasse procurando apoio e orientação nas cartilhas. Com o 

passar do tempo, passou a ficar mais sob controle dos desempenhos dos alunos 

que das cartilhas, “enfraquecendo a idéia de que uma cartilha mais adequada iria 

resolver os problemas que enfrentava.” (p. 33)  

 

Os resultados obtidos com os alunos passaram a ser cada vez maiores e  a autora 

passou a relacionar esses sucessos com alguns aspectos de sua atuação, levando-

a a centralizar-se cada vez mais nesses aspectos e menos nas cartilhas. Alguns 

alunos continuavam apresentando aprendizagens fragmentadas e desempenhos 

insatisfatórios, porém a professora também se tornava capaz de identificar quais 

aspectos da cartilha relacionavam-se com as dificuldades apresentadas pelos 

alunos. As soluções adotadas para esses problemas muitas vezes eram 

incompatíveis com as orientações da cartilha. Realizou adaptações157 na seleção de 

textos, palavras, sílabas, atividades e procedimentos propostos.  

                                                 
157 “Inicialmente, grande parte das adaptações feitas relacionavam-se às sílabas e palavras 
apresentadas: uso de palavras mais próximas ao contexto das crianças, graduação de dificuldades 
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A diversificação das ações da professora fez surgir opções relacionadas a ‘o quê 

ensinar’, em que seqüência, de que forma. O ensinar foi ficando sob controle do 

desempenho dos alunos e não sob controle da cartilha e a responsabilidade dos 

resultados obtidos já não era mais atribuída à cartilha, mas, à professora. As classes 

de comportamento que surgiram, substituindo a de escolher cartilhas, foram 

‘observar o aluno’ e ‘propor procedimentos de ensino’, criando-se um esboço de 

programa que tinha mais relação com suas descobertas do que com as inúmeras 

cartilhas utilizadas (com resultados insatisfatórios).  

 

O uso das cartilhas foi completamente abandonado e outras classes de 

comportamento surgiram, além de observar o aluno e propor procedimentos de 

ensino: ‘acompanhar desempenhos desejados’, ‘evitar dificuldades’, ‘redirecionar 

desempenhos desviantes’. “Com o abando completo do uso de cartilhas, os 

comportamentos da professora passaram a ficar sob controle do repertório das 

crianças e do seu desempenho diante dos procedimentos e condições por ela 

propostos. Isso se refletia tanto na escolha do quê como do como ensinar.” (p. 35) 

 

Nesses últimos anos relatados no primeiro segmento, uma forte influência foi 

estabelecida por um curso de Psicologia (iniciado em 1973 e concluído em 1977) no 

qual a professora relata ter entrado pela primeira vez em contato com procedimentos 

de pesquisa e observação mais análise do comportamento. As influências da 

formação inicial em magistério, embora muito fortes, foram se esvanecendo e 

abrindo espaço para a compatibilidade da experiência com os conceitos da Análise 

Experimental do Comportamento, desvinculando-se das formas de atuação  

tradicionais e procura de novas formas de atuação docente.  

 

Segundo segmento do trabalho – Descobrindo o quê e quando ensinar 

 

                                                                                                                                                         
relacionadas à ordem em que as sílabas eram apresentadas, distanciamento de sílabas que 
propiciavam confusão pela semelhança gráfica ou sonora, trabalho inicial com sílabas mais ‘fortes’, e 
com potencial para gerar maior número de palavras do contexto das crianças etc. embora naquela 
época não tivesse uma percepção mais ampla das modificações que iam acontecendo em sua 
atuação, a professora foi gradualmente fortalecendo seu repertório e definindo uma forma de atuar 
que se tornava mais discriminativa e específica a cada ano.” (p. 34) 
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O segundo segmento da primeira parte descreve os comportamentos voltados à 

proposição de procedimentos alternativos de ensino, voltados à definição do quê e 

quando ensinar, correspondendo aos anos de 1981-1982. Segundo a autora, ela se 

transforma de ‘seguidora de receitas’ a responsável pela proposição e condução do 

processo de alfabetização. Os critérios, ao invés de estipulados pela cartilha, 

passam a ser definidos durante o processo de alfabetização e sua prática passa a 

ficar sob controle dos objetivos e desempenhos dos alunos diante das condições 

criadas. Ela enfatiza neste segmento, definições realizadas nos anos de 1981 a 

1982, relativas ao quê ensinar (que vogais, em que seqüência, combinadas com 

quais consoantes...). Essas definições, embora tenham sido revistas posteriormente, 

permaneceriam até o momento de confecção do trabalho. O repertório de entrada 

dos alunos era investigado, em relação ao que se considerava pré-requisito para a 

aprendizagem ocorrer mais eficientemente, e se propiciava um período de 

familiarização que facilitasse o desenvolvimento de habilidades como: “coordenação 

viso-motora, discriminação auditiva e visual, orientação temporal e espacial, etc.” (p.  

36). Após, iniciava-se a alfabetização propriamente dita. A evolução das descobertas 

levaram à proposta de uma seqüência de decisões que são analisadas uma a uma 

no trabalho da autora, mas que são apenas citadas no presente resumo: 1. “Ensinar 

vogais na sequência  usual uma a uma” (p. 37); “Ensinar uma sílaba com a 

(consoante p mais vogal a-pa)” (p. 38); “Ensinar novas sílabas com a (novas 

consoantes associadas à vogal a) uma de cada vez: ma, ca, la, ta, va” (p. 40); 

“Ensinar sílaba com o (utilizando a primeira consoante já associada à vogal a: po” 

(p. 42); “Ensinar novas sílabas com o o: mo-co-lo-to-vo” (p. 43); “Ensinar novas 

consoantes associadas simultaneamente às vogais a e o, uma de cada vez: b, f, g, 
r, s, d.” (p. 45); “Ensinar sílabas com u utilizando as mesmas consoantes 

anteriormente associadas às vogais a e o, uma de cada vez, iniciando pela 

consoante c e demais consoantes na seqüência: p-m-l-t-v-b-f-g-r-s-d.” (p. 46); 

“Ensinar novas consoantes com a-o-u, cada consoante de uma vez, n-j-x-z.” (p. 48); 

“Ensinar as sílabas formadas pelas consoantes já conhecidas com e-i 
simultaneamente, completando as famílias silábicas correspondentes.” (p. 50).   

 

Também foram tomadas decisões em relação ao ensino de sílabas complexas 

como: “Definindo quando ensinar sílabas complexas” (p. 53); “Aproximando e 

comparando sílabas que mudam de som pela posição que ocupam nas palavras: a) 
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r-inicial/r-brando/duplo-r; b) s-inicial/s-com som de z/duplo-s (p. 54; “Separando 

sílabas com grafia semelhante: a) nc; ch; lh e h inicial; b) ge-gi; gue-gui; que-qui.” 
(p. 56) 

 

Terceiro segmento – Descobrindo como ensinar 

 

O terceiro segmento da primeira parte analisa a descoberta gradual do como 

ensinar, que foram se moldando ao longo de sua experiência prática e se 

formalizaram em princípios compatíveis com a Análise Experimental do 

Comportamento. A autora situa esse terceiro segmento historicamente desde 1968 

até o momento de confecção se seu trabalho. Segundo a autora, a 

operacionalização do ensino daquilo que foi definido como relativo a o quê ensinar, 

abrange um leque grande de classes de comportamento com diferentes 

especificidades. Ela detalha no trabalho, com detalhes, o modo como as classes 

relatadas foram construídas no seu repertório e apresenta considerações teóricas a 

respeito de cada, porém, para a finalidade de resumi-las ao máximo, apenas as 

citaremos no presente trabalho.  

 

“Episódio 1: Descobrindo o repertório básico do aluno: criando condições 
para que o aluno se comporte.” (p. 63 negrito nosso). A investigação do 

repertório básico do aluno está relacionada pela autora à identificação de objetivos a 

serem atingidos pelos alunos, bem como às classes de respostas envolvidas e às 

classes de estímulos diante das quais devem ser emitidas. Ela relata duas classes 

de comportamento especificamente relacionadas à observação de repertório básico 

(inicial ou de entrada) com o mínimo de inferência, relacionadas à expressão dos 

encobertos e à criação de condições para que a criança se comporte. Em suas 

palavras: “1 – Criar condições para que a criança possa expressar pensamentos e 

idéias de forma aberta.”(p. 66) e “2 – Criar condições para que a criança evidencie, 

de forma observável, o que conhece em relação aos estímulos gráficos e sonoros 

próprios da leitura e da escrita.” (p. 66) 

 

“Episódio 2: Aprendendo a ensinar a partir das diferenças individuais: 
descobrindo a importância de propor procedimentos e atividades alternativas.” 
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(p. 69 negrito nosso),  relacionado ao atendimento individualizado do aluno e 

respeito ao ritmo próprio do mesmo.   

 

“Episódio 3: Aprendendo a graduar o ensino: a questão dos pré-requisitos e 
cumulatividade.” (p. 79 negrito nosso). Relacionado principalmente à definição de 

unidades de ensino, garantia de presença de pré-requisitos e garantia de 

conseqüências reforçadoras mais imediatas e freqüentes.   

 

“Episódio 4: Aprendendo a importância do avaliar contínua e 
sistematicamente.” (p. 85 negrito nosso). Aqui cabe ressaltar um comentário da 

autora acerca da realização de avaliações sistemáticas, observações contínuas 

sobre o comportamento dos alunos como feedback para o próprio desempenho. Ela 

afirma que esse é um desafio que poucos professores se dispõem a aceitar. “É 

muitas vezes incômodo olhar para o espelho e enxergar algo diferente do que se 

esperava encontrar. Especialmente quando o que se vê é menos do que se supunha 

encontrar. É mais fácil olhar para os fracassos dos alunos e pensar que eles são 

incapazes, pouco dotados e que se fez de tudo o que cabia fazer.” (p. 89). Segundo 

a autora, isso ocorre porque os professores não estão preparados para vincular a 

aprendizagem do aluno ao seu próprio desempenho e não conseguem vincular o 

seu proceder com o desempenho, bem ou mal sucedido de seus alunos. Isso 

ocorreria pelo desconhecimento sobre comportamento humano e pela falta de 

treinamento eficaz para observar comportamentos e efetuar relações funcionais 

entre organismo e ambiente158.  

 

“Episódio 5: Descobrindo um aspecto importante para a  aprendizagem: a 
apresentação de conseqüências.” (p. 90 negrito nosso). Apontando para cada 

aluno os aspectos positivos e negativos de seu desempenho, oferecendo ajudas 

para que pudessem identificar e corrigir eles mesmos os desempenhos 

insatisfatórios, observou que a melhora no desempenho dos alunos foi gradualmente 

se estabelecendo. Menciona também conseqüências ‘naturais’ decorrentes dos 

procedimentos aplicados, como as decorrentes da graduação e cumulatividade das 

                                                 
158 Com base nesta afirmação, poder-se-ia supor, que, para a autora, o professor que sabe ensinar é 
o que sabe efetuar análise funcional do comportamento do aluno, colocando-se como parte da 
contingência.  
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tarefas propostas, gerando uma aprendizagem com menos erros, mais sedimentada 

e ‘auto-reforçadora’ (ex.: perceber-se lendo em qualquer ocasião, dentro ou fora da 

escola). O efeito das conseqüências sobre o comportamento dispensa maiores 

comentários, muito embora a autora os efetue, pela extensa contribuição da área na 

investigação das relações entre o que o organismo faz e o ambiente em que o faz, 

no estudo das contingências de reforçamento (relação entre a situação na qual o 

organismo age, a própria ação e o efeito que produz no ambiente).  

 

“Episódio 6: Descobrindo que é possível promover a generalização.” (p. 93 
negrito nosso). As generalizações a que a autora se refere dizem respeito às 

aprendizagens que a criança apresenta sem ter sido ensinada, ou à ampliação de 

seu repertório básico a partir do repertório ensinado, incluindo a capacidade de 

“estabelecer relações e formar conceitos que lhe servirão de base para que possa 

usar todo esse conhecimento em qualquer situação de vida.” (p. 93). Para a autora, 

geralmente espera-se que as generalizações se estabeleçam ‘naturalmente’, mas é 

possível promover generalizações adequadas, assim como é possível evitar 

generalizações inadequadas. Também seria possível criar condições para a criança 

aprender a generalizar, ou aprender a estabelecer relações entre uma dada resposta 

ou classe de respostas e os estímulos que exercem controle sobre ela.   

 

“Episódio 7: Estabelecendo parâmetros de tempo no ensino, compatíveis com 
objetivos e desempenhos.”(p. 98 negrito nosso).  Sem o apoio de cartilhas e com 

diferenças em repertórios de entrada e ritmo de aprendizagem, aprendeu a organizar 

o tempo de passagem de uma unidade a outra, de forma que atendesse todos os 

alunos ou sua grande maioria, e não apenas os que aprendiam de modo acelerado. 

Para tanto, salienta que a professora deve estar atenta para as habilidades que são 

necessárias e para as que são facilitadoras para a aquisição das subseqüentes, até 

o objetivo terminal. Um aluno não deve ser submetido a uma unidade nova sem ter 

atingido critérios mínimos estabelecidos.  

 

As condições de ensino anteriores, modeladas pelas contingências naturais no 

comportamento da professora, são resumidas pela autora, após a apresentação do 

7o episódio (ou classe comportamental), com as palavras a seguir:  
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“Neste segmento procurou-se descrever, através de episódios, algumas 

condições que estabeleceram uma prática da professora em relação a 

quais condições de ensino apresentar e como dispô-las enquanto 

facilitadoras da ocorrência de comportamentos desejáveis dos alunos. 

Uma série de classes de comportamentos, tais como promover 
generalizações e discriminações entre aspectos sutis de um 
estímulo, apresentar conseqüências de maneira diferencial para 
comportamentos esperados ou desviantes, graduar unidades de 
ensino levando em conta o nível crescente de dificuldades e 
características peculiares dos alunos e outras, surgiram no repertório 

da professora e se mantiveram presentes ali como condições relevantes 

no processo de ensino da leitura e da escrita. Condições provavelmente 

relacionadas ao surgimento, aperfeiçoamento, modificação e manutenção 

dessas classes foram descritas neste segmento.” (p. 102).  

 

A autora não defende que a educação formal de um professor deva ser substituída 

pela modelagem exclusiva pelas contingências, ao contrário, não recomenda que as 

descobertas da humanidade devam ser refeitas por cada um. Porém, critica a 

formação dos cursos de magistério por não promoverem a aprendizagem de classes 

de comportamento de fato relevantes, privilegiando técnicas, modismos e regras 

‘receituárias’.  

 

“Ocorre que, privilegiando uma transmissão de métodos e técnicas, em geral 

ditados pelos modismos de uma época, os cursos de magistério estabelecem 

pseudo-condições de controle para o desempenho dos professores. Sem clareza 

sobre qual é a situação sobre a qual devem intervir, e em que direção, eles 

marcham para a tarefa de alfabetizar com os ‘remédios’ pré-estabelecidos. Quase 

sempre incompetentes para analisar os processos comportamentais envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem, passam a repetir, supersticiosamente, as 

receitas aprendidas, eventualmente trocando-as por outras. Esses cursos formam 

professores cujos comportamentos apresentam-se controlados por regras – 

freqüentemente pouco funcionais para a atuação profissional – e que acabam por 

servir de ‘camisa-de-força’, impedindo a aprendizagem que o professor poderia 

desenvolver quando exposto à situação natural.” (p. 103) 
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Os três segmentos da segunda parte seriam relacionados à explicitação e 

veiculação do conhecimento, iniciando-se historicamente no final de 1981.  

 

Quarto segmento – Documentando a experiência 

 

“O quarto segmento descreve o trabalho de documentar a experiência” (p. 30). Esse 

segmento corresponde a um período de sete anos, iniciado em 1981. Após a 

conclusão do curso de Psicologia em 1977 iniciou o processo de reunir dados 

assistemáticos de observação, indicativos de seu bom desempenho como 

alfabetizadora, para documentar sua experiência. Procurou uma assessoria em 

programação, em 1981. As perguntas realizadas pelas profissionais acionaram um 

processo de ampliar e aprofundar lembranças, explicitar razões, evidenciar lacunas 

etc. Essa ‘provocação’ indireta deu origem à tentativa de buscar dados da 

observação direta, cuidadosa e sistemática do seu trabalho e de analisar os seus 

comportamentos e o dos alunos em termos de condições antecedentes e 

conseqüentes. Complementados aos dados obtidos do exame de documentos 

(diários, anotações, cadernos de alunos), a observação sistemática produziu dados 

como:  

 

“1- descrição de aspectos formais do programa, relativos às unidades de ensino 

utilizadas em 1981 e sugestões de alteração. O quadro, produzido nesse 

momento, refletia uma organização de sílabas, tal como estavam sendo 

apresentadas, especificando quais, quantas e em que seqüência.” (p. 108). “2-

Indicações de procedimentos, estratégias, atividades, materiais, etc., que 

compunham uma caracterização básica do programa, e 3- Rol de ações de 

alunos, isoladas, que a professora desenvolvia ou buscava desenvolver durante o 

processo de alfabetização. Faziam parte dessa listagem inicial, ações de natureza 

acadêmica, diretamente ligadas às atividades de ensino, classes de 

comportamentos de diferentes níveis, elos de cadeias comportamentais, etc” (p. 

114) 
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Ao procurar uma assessoria, a professora desencadeou um processo de 

sistematização de seu trabalho que a colocou na condição de observadora, 

pesquisadora e analista do comportamento, seu e de seus alunos, identificando com 

mais precisão os controles existentes e as variáveis relevantes.  

 

Quinto segmento – Utilizando as informações obtidas durante a aplicação do 

programa 

 

“No quinto segmento são analisados os comportamentos da professora, envolvendo 

a observação mais sistemática dos resultados da aplicação do programa de 

alfabetização, assim como as decorrências das informações obtidas para as 

reformulações de sua proposta. Esse período iniciou-se em 1982 e durou três anos” 

p.30). O índice de aprovação em 1981 foi de 80% e mesmo os alunos repetentes 

apresentavam considerável aumento de seu repertório básico, conforme 

comentários de professores no ano seguinte. Mas a professora ainda não estava 

satisfeita com as informações sobre seu trabalho. Decidiu definir, ainda em 1982, um 

procedimento para obter informações de forma mais sistemática e controlada sobre 

o desempenho dos alunos, em cada passo do programa. O desempenho dos alunos 

foi observado continuamente e foram realizados quatro tipos de avaliações 

sistemáticas (sondagem, avaliação contínua, reavaliação imediata e reavaliação 

acumulada). As perguntas relatadas como básicas para o plano de coleta de 

informações sobre o programa de alfabetização foram, segundo a autora: “1- Como 

obter evidências sobre as condições do programa durante o próprio processo de 

alfabetização? 2- O que o desempenho dos alunos evidenciava sobre o 

planejamento dessas condições?” (p. 117) 

 

Sexto segmento – Obtendo informações a partir da aplicação do programa por 

outros professores 

 

“O sexto e último segmento analisa os comportamentos da professora envolvidos 

com a obtenção de dados através da aplicação da proposta por outros professores. 

Vale lembrar que, no contato com outros professores, surgiram questões e dúvidas 

que reverteram numa re-análise dos procedimentos. Esse período iniciou-se em 
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1981 e continua até hoje.”  (p. 30). Descreve comparações efetuadas entre os 

resultados obtidos por ela própria, por uma professora iniciante sob sua supervisão e 

por uma professora que utilizou outro método de ensino, envolvendo os anos de 

1979 a 1981. Além dos métodos de ensino são também avaliados os repertórios dos 

alunos (classe da professora C, que se utilizava de outro método, era considerada a 

“mais forte” da escola, por ser constituída de alunos selecionados previamente após 

freqüentarem a pré-escola). A professora A (pesquisadora), ao trabalhar com 

repertórios de entrada menos desenvolvidos que os da classe da professora C (mais 

antiga da escola), conseguiu índices de aprovação maiores do que os da sua 

colega, que trabalhava com repertórios de entrada bastante desenvolvidos (em 

1981, a professora A conseguiu um índice de aprovação de 80%, enquanto sua 

colega Professora C, conseguiu 72% de aprovação.  A professora B, mais 

inexperiente, mas que trabalhava com crianças com repertório equivalente aos da 

professora A, obteve elevação muito grande nos índices de aprovação após ter 

iniciado a utilização do método da professora A (subiu de 59% para 73% de 1981 

para 1982, ano em que iniciou os contatos com a pesquisadora) 

  

Para a autora, as duas contribuições básicas do trabalho que merecem maior 

destaque são: 1) O produto ou programa de ensino que teve origem no processo 

descrito. Tal produto, por si só, já se constitui em conhecimento relevante a ser 

discutido. 2) Conhecimento produzido a partir da investigação e análise do repertório 

da professora, pela explicitação das classes relevantes de comportamento da 

professora na formação do professor-alfabetizador.  

 

Muitas propostas de alfabetização são produzidas constituindo-se num recurso de 

ensino apresentado, via de regra, por uma cartilha, acompanhada de um manual de 

estratégias, atividades e ilustrações. Geralmente são produto de esforços individuais 

ou coletivos bem sucedidos em determinado contexto e/ou com determinada 

população. No entanto, para a autora, a forma como são apresentadas e passam a 

ser utilizadas acabam transformando-as em fórmulas fixas, inalteradas, convertendo-

se em estereótipos ou receitas, quase sempre desvinculadas das necessidades da 

população para a qual estão sendo usadas. O problema, portanto, não estaria na 

formulação da proposta mas na forma como ela passa a ser utilizada.  “Uma vez 

transformada num manual impresso, sai do controle de quem a elaborou e passa a 
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ser repetida, inadvertidamente, e sem a necessária reflexão sobre a sua adequação, 

para populações diferentes e em contextos diversos.” (p. 145) 

 

A reconstrução do processo comportamental da professora neste estudo, 

descrevendo as decisões que tomou em relação a o quê ensinar, quando e como, 

resultando num programa bem sucedido, elimina ou minimiza a possibilidade do 

programa apresentado ser utilizado em forma de receita. As ações da professora 

são sempre analisadas em relação às condições antecedentes diante das quais as 

ações ocorreram e em relação ao efeito produzido nos desempenhos dos alunos. 

Tais efeitos foram a ‘matéria prima’ para as reflexões da professora sobre os 

procedimentos propostos e as alterações que deveriam ser implementadas, 

refletindo sempre a preocupação de uma educadora comprometida com a eficácia e 

aprimoramento de seu repertório de atuação. “Dessa forma, longe de constituir-se 

numa série de regras a serem seguidas, o programa foi descrito para evidenciar as 

‘descobertas’ da professora em relação a vários aspectos significativos do ensino da 

leitura e da escrita com crianças de escola pública.” (p. 145) 

 

Sugere estudos mais controlados sobre o programa de ensino descrito, referindo-se 

à: “aspectos de ordem de sílabas definidas (seqüência e momentos em que são 

apresentadas) a partir dos critérios explicitados ao longo do trabalho e avaliada a 

partir do efeito sobre o desempenho da criança; um conjunto de critérios 

significativos para as tomadas de decisão sobre o processo de alfabetização 

analisado e um conjunto de princípios norteadores da atuação da professora de 

como dispor condições eficazes de ensino.”(p. 148).  

 

A autora enfatiza sobremaneira o fato de o trabalho não ser um conjunto de regras e 

de só fazer sentido no contexto específico de sua construção, com olhar ‘científico’.  

 

Para a autora, as hipóteses geradas na confecção do segundo e quinto segmentos 

do presente trabalho também mereceriam investigação à parte, indicando serem 

frentes de estudo sistemático. Entre elas estão o papel facilitador da professora ao 

iniciar o trabalho com sílabas formadas pela vogal ‘A’. Restaria explicitar os efeitos 

mais específicos desta decisão sobre a aprendizagem e compará-las, 
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experimentalmente, com outras alternativas. Poderiam ser investigadas também as 

consoantes escolhidas, a ordem de sua apresentação, o número de sílabas 

apropriadas e associadas a níveis de desempenho considerados aceitáveis para 

passar para nova unidade de ensino.  

 

Menciona estudos, citados por Catania (1979), de aprendizagem serial em conjunto 

com outros procedimentos. Em tais estudos, a posição em que o item aparece numa 

série parece ser elemento importante numa aprendizagem serial. Os itens 

apresentados no início de uma série tenderiam a ser aprendidos com maior rapidez, 

seguidos dos últimos e depois, os intermediários. Tais indicações parecem explicar 

porque as crianças teriam maior facilidade em aprender  as sílabas com a em cada 

família silábica, já que as famílias silábicas são, geralmente, apresentadas numa 

ordem onde as consoantes associadas à vogal a são as primeiras das séries. Uma 

observação da professora foi a de que as sílabas com o eram as sílabas em que as 

crianças apresentavam melhor desempenho (depois das sílabas com a) e as sílabas 

com as vogais intermediárias e-i seriam as sílabas com desempenho qualitativo pior. 

Tais desempenhos eram mais evidentes em crianças repetentes, com história de 

fracasso na aprendizagem anterior. No programa proposto, as sílabas não são 

apresentadas dentro de uma série, mas uma a uma. Mesmo assim, as sílabas 

formadas pela vogal a são as mais facilmente aprendidas. Isso indicaria outros 

fatores atuando conjuntamente ao da aprendizagem serial, como o possível fato das 

sílabas com a aparecerem em maior número de palavras dentro do contexto da 

criança, ou de serem mais fáceis de articular e pronunciar (aspecto de 

multideterminação do comportamento).  

 

Existem outros aspectos a serem considerados quando a aprendizagem serial é um 

caso de formação de associação entre itens ou como um caso de pares-associados 

(Catania, 1979). A professora observou que após a aprendizagem de uma série de 

unidades de ensino como pa-ma-ca-va-la-ta, ao iniciar a apresentação da primeira 

unidade com outra vogal, como o o (po) pareada com a sílaba pa parecia ser mais 

eficaz do que apresentar a sílaba po isoladamente.  Apresentar a nova sílaba, em 

cada unidade pareada à sua correspondente com a (ma-mo/ca-co) tinha o efeito de 

a criança ‘descobrir’ qual seria a próxima sílaba a ser apresentada, no caso la-lo. 

Essas observações foram as responsáveis pela decisão da professora apresentar 
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sílabas novas aos pares, com a mesma consoante sendo apresentada com 

diferentes vogais (ba-bo/ra-ro/ga-go) sendo a aprendizagem dos pares estabelecida 

rápida e satisfatoriamente.  

 

Porém, a professora deixou de investigar, e sugere que estudos experimentais o 

façam, qual efeito teria sobre o desempenho dos alunos a apresentação de pares de 

sílabas (pa-po/ma-mo) desde as primeiras unidades de ensino. Ela preferiu 

apresentar unidades as menores possíveis para maximizar o reforço.   

 

Segundo a autora, a apresentação simultânea de estímulos semelhantes leva a 

discriminações sutis e sofisticadas, próprias para discriminar aspectos diminutos e 

delicados. Porém, é um processo mais demorado. Dois estímulos semelhantes como 

la e ta (diferenças gráficas sutis em letra de imprensa) poderiam beneficiar-se desse 

procedimento. A professora preferiu, contudo, utilizar-se de procedimentos de 

discriminação sucessiva no início do processo de alfabetização, devido à limitação 

do repertório. Segundo a autora, ”discriminações sucessivas, obtidas através da 

apresentação de unidades de ensino compostas de uma só sílaba, geram 

aprendizagens mais rápidas, desde que os estímulos sejam bem diferentes (pa-ma, 

por exemplo)” (p. 148). A apresentação simultânea de duas ou mais sílabas gera um 

processo de aprendizagem mais demorado e com erros. O efeito negativo dos erros 

havia sido estudado por diversos autores, entre eles Sidman (1985), Stoddard, de 

Rose e Mc Ilvane (1986), indicando a importância de ensinar com procedimentos 

que os minimizassem e aumentassem a possibilidade de reforçamento positivo.  

 

Discriminações simultâneas foram usadas em momentos mais adiantados da 

alfabetização, quando as crianças já possuíam repertório mais desenvolvido, como 

na apresentacãp de r inicial e r brando, na apresentação de sílabas ce-ci, e ça-ço-
çu.  

 

Também indica a necessidade de estudos sobre os efeitos de proação e retroação 

para ajudar a repensar a seqüência de apresentação de sílabas, com a finalidade de 

ajudar aprendizagens posteriores ou minimizar possíveis interferências prejudiciais.  

Segundo a autora, há casos em que a aprendizagem de uma tarefa interfere na 

aprendizagem da tarefa subseqüente (T1  T2 ou proação). O contrário também é 
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verdadeiro, ou seja, há casos em que a aprendizagem de T2 também influencia a 

aprendizagem já estabelecida (T1), ou retroação.  Isso aconteceu na apresentação 

de novas unidades de ensino, tal como relatado a seguir: 

 

 “Algumas crianças após a aprendizagem do pa e diante da aprendizagem 

do po passavam a escrever pa onde o correto seria pó (“pamada” ao 

invés de pomada). Essa troca permanecia, no entanto, por mais tempo 

que a troca do ma pelo ca por exemplo). Esse efeito (proação) onde a 

aprendizagem anterior interfere na aprendizagem posterior, a ponto de 

algumas crianças hesitarem na leitura e na escrita de algumas palavras 

com po, mesmo já reconhecendo o po anteriormente e freqüentemente 

trocarem o po pelo pa, parece ser mais forte que o efeito de retroação e 

permanece usualmente mais tempo.”(p. 148).  

 

Isso pode ser explicado pelo controle exercido pela aprendizagem anterior, numa 

extensão do efeito de um estímulo a outros com propriedades comuns. Tal efeito 

pode acelerar a segunda aprendizagem a partir da primeira ou retardá-la.  

 

Na terceira parte do trabalho a professora evidencia princípios norteadores de sua 

ação ao ensinar, exemplificando-os. Ela sugere que sejam feitos estudos 

descrevendo completamente os procedimentos utilizados e estudando 

sistematicamente o efeito produzido sobre o desempenho dos alunos apontando o 

grau de generalidade das descobertas da professora. Outro ponto ressaltado para 

pesquisas é o da investigação de pré-requisitos necessários para a alfabetização. 

Ela acredita que estudos mais controlados sobre pré-requisitos trariam contribuição 

para a elucidação das razões do porquê tantas crianças fracassam desastrosamente 

no momento em que entram para a escola.  

 

O segundo conjunto de contribuições relevantes trazido neste trabalho seria o das 

habilidades relevantes para que o professor alfabetize de modo eficaz. Para a 

autora, é necessário mais do que saber aplicar métodos e técnicas de ensino de 

modo eficaz na formação de professores. Seria necessário, segundo suas palavras 

“desenvolver tecnologia eficaz para identificar classes de comportamento 

significativas, descrever essas classes e produzir tecnologia educacional – 
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procedimentos – para instalar e manter as classes mais relevantes (como ensinar o 

professor, com que recursos, que pessoal técnico usar etc.” (p. 149). Estudos 

descritivos (como de Fazolari) podem contribuir no desenvolvimento dessa 

tecnologia (Matos, 1982).  

 

Ela sugere, além da descrição e exame do seu processo comportamental, o exame 

de processos comportamentais de outros professores e a investigação contínua de 

classes de comportamento relevantes a serem desenvolvidas no aluno. Para a 

autora, o seu estudo iniciou a identificação das ações da criança durante o processo 

de alfabetização, mas seria necessário efetuar uma descrição comportamental 

dessas ações, formulando objetivos comportamentais e identificando classes de 

comportamento mais específicas (ou mais amplas) a partir das identificadas no 

presente estudo.  

 

Segundo a autora, a descrição das suas classes de comportamento instaladas, 

mantidas ou desaparecidas, ao longo de sua experiência foram descritas 

genericamente. Desse modo, a análise funcional dessas classes de comportamento 

seria precária (baseada em lembranças, registros pouco específicos, auto-descrição 

longitudinal) e muitas das relações apontadas podem se constituir apenas em 

hipóteses.  

 

A autora afirma que a formação do professor deveria ser pensada a partir da 

identificação e aperfeiçoamento de classes de comportamento significativas e não a 

partir de conteúdos ou mesmo técnicas eleitos como bons ou ruins. “O ensino 

deveria ser conduzido muito menos a partir de uma capacitação do indivíduo para o 

uso de métodos e técnicas e aquisição de conhecimento amplo e geral e mais para 

a formação ou desenvolvimento de um repertório composto por classes de 

comportamento amplas e específicas relevantes para sua atuação.” (p. 150). Para 

que se organize um programa de formação é importante identificar, descrever e 

organizar o conjunto de classes de comportamento do professor; desenvolver 

procedimentos; propor e testar tecnologia educacional relevante para o ensino dos 

professores; verificar por meio de pesquisas a alteração produzida no repertório do 

professor. Quais são os comportamentos que um professor precisa ter para 

alfabetizar de modo eficaz e como ele deve se comportar para que a aprendizagem 
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do aluno esteja relacionada às suas ações, e não ao esforço ou sorte de cada 

aluno? São perguntas que a autora efetua. O seu trabalho fornece pistas na direção 

de respostas.  

 

As classes de comportamento que parecem críticas “para repensar a formação de 

professores, e modificar seu papel de mero aplicador de técnicas e métodos, 

consagrado e pelo modismo ou mantidos pela tradição” (p. 151), são enumeradas a 

seguir. Ela pontua que são comportamentos que buscam enfatizar alguns dos 

aspectos relacionados à formação do professor, freqüentemente ignorados em seu 

preparo, e que, no entanto, revelaram-se centrais no estudo em questão.  

 

“Caracterizar os comportamentos alvo de um processo de alfabetização 
instrumentalizador, socialmente relevante e individualmente funcional.” (p. 
151) 
 

Essa classe de comportamentos do professor relaciona-se com sua reflexão sobre o 

significado do ler e escrever na sociedade e com suas concepções de leitura e 

escrita (decodificação de símbolos ou alteração da probabilidade futura de 

indivíduos terem um repertório do tipo a, b ou c). A pergunta básica seria: O que são 

os comportamentos de ler e escrever que se deseja como produto desse processo? 

 
“Identificar comportamentos finais e intermediários dos alunos que devem ser 
instalados, mantidos, eliminados e alterados para que aprendam a ler e 
escrever de maneira funcional.” (p. 152) 
 
Trabalhar com comportamentos-alvo finais e intermediários é indispensável para que 

possa elaborar e propor procedimentos adequados, atividades e recursos que 

possam melhor atender às necessidades de seus alunos. É importante descrever os 

comportamentos em termos de ações esperadas dos alunos, das condições diante 

das quais devem ocorrer e o produto a ser obtido. “Parte-se do princípio de que, 

numa situação de ensino-aprendizagem, a aprendizagem é função do ensino e cabe 

a quem ensina identificar e dispor as contingências adequadas para que a 

aprendizagem ocorra.” (p. 152) 
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“Propor objetivos comportamentais, indicativos de classes de comportamentos que 

devem ser instaladas (mantidas, eliminadas...), classes de estímulos antecedentes 

diante das quais as ações da criança podem ocorrer e classes de estímulos 

conseqüentes (produtos e suas características das classes de comportamentos, 

considerando as características peculiares da população-alvo e seu repertório básico 

inicial.” (p. 152)   

 

A autora diferencia entre a proposição de objetivos numa proposta analítico-

comportamental e na proposta usual. No caso usual, os objetivos tendem a não 

especificar o que o aluno dever fazer e acabam por não auxiliar o professor a 

identificar condições específicas a serem criadas e os arranjos de sua 

responsabilidade a serem feitos.  

 

Segundo a autora, a proposição de objetivos comportamentais guia ou controla o 

professor na proposição de procedimentos que auxiliem o aluno a atingi-los e não se 

constitui em uma análise lógica das ações envolvidas com a leitura e a escrita.  

 

Também ressalta que as condições de ensino a serem criadas para atingir os 

objetivos serão diferentes para crianças diferentes e com repertórios estabelecidos 

em contextos diferenciados.  

 

“Propor procedimentos de ensino, atividades, estratégias, materiais, sob 
controle dos objetivos propostos, das características e necessidades 
manifestas pelos alunos durante a alfabetização e do conhecimento produzido 
pela Ciência sobre os processos de aprendizagem” (p. 153) 
 

Para a autora, essa classe de comportamentos, apesar de parecer ser básica no 

repertório de um professor, está freqüentemente ausente do repertório da maioria 

dos professores, em especial dos alfabetizadores. Ela afirma que o usual é a 

aplicação de procedimentos já elaborados por outros, seja a partir de experiências, 

seja a partir de “reflexões de gabinete, estritamente teóricas” (p. 153).  
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Fazolari diferencia entre propor procedimentos e aplicá-los. A aplicação estrita pode 

ser realizada a partir de estratégias previstas em manuais, por exemplo. A 

proposição se dá sob controle de aspectos mais complexos como a análise dos 

objetivos finais e intermediários, as características específicas da população 

atendida e o que existe de disponível no conhecimento científico. Conforme as 

palavras da autora: “a) dos objetivos comportamentais intermediários e finais que 

compõem a cadeia comportamental referente às aprendizagens em questão; b) da 

situação específica da população que está sendo atendida e para a qual vão ser 

propostas as intervenções; c) do que existe disponível em termos de conhecimento 

científico e que precisa ser considerado e servir de base para muitas intervenções a 

serem feitas.” (p. 153) 

 

Segundo a autora, essas classes de comportamento deveriam fazer parte do 

repertório de um professor de modo a poder ‘transitar’ entre procedimentos ou 

alterá-los, sempre que necessário, de forma compatível com a situação concreta 

(recursos disponíveis, desempenho dos alunos etc.), com os objetivos e com o que o 

conhecimento científico disponibiliza sobre o fenômeno em questão (descobertas e 

dados acumulados).  

 

A autora lembra que a classe maior: ‘propor procedimentos de ensino’ é composta 

de sub-classes de comportamentos específicos: observação e registro de 

comportamento, identificação de relações entre comportamentos dos alunos e os do 

próprio professor e busca de conhecimento atualizado nas mais diversas áreas de 

estudo e pesquisa sobre ensino-aprendizagem.  

 

“Avaliar o processo de ensino-aprendizagem, durante sua ocorrência, 
estabelecendo relações entre procedimentos de ensino utilizados e 
desempenhos apresentados pelos alunos.” (p. 153) 
 

A autora diferencia entre a avaliação tradicional e a analítico-comportamental. A 

primeira, como forma de verificar se a criança aprendeu e fixou os conteúdos com o 

objetivo de atribuir notas e conceitos formais é vista como obsoleta e pouco útil. A 

avaliação proposta é a compreendida como parte integrante do processo ensino-

aprendizagem, ocorrendo de forma contínua.  
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Também seria importante que o seu resultado gere o efeito de criar condições para 

que o professor tome ou altere decisões tomadas quanto a o quê ensinar, como 

ensinar, sobre objetivos intermediários, sobre procedimentos utilizados, 

redirecionando o próprio desempenho, sempre que se fizer necessário. A avaliação, 

nessa perspectiva, não é um momento final do processo ensino-aprendizagem do 

ponto de vista do resultado obtido pelo aluno, mas um processo de aperfeiçoamento 

constante do trabalho do próprio professor, que se auto-avalia contínua e 

permanentemente. Além disso, também se configuraria em momento de testagem 

de possíveis hipóteses sobre as relações entre condições oferecidas e desempenho 

dos alunos, criando condição para a eventual produção de novos conhecimentos.  

 

“Produzir conhecimento confiável sobre as descobertas realizadas na 
condução do processo de alfabetização; submeter o conhecimento produzido 
a critérios científicos e ao crivo da comunidade científica; tornar acessível o 
conhecimento produzido, de modo a difundir sua possibilidade de uso e 
aperfeiçoamento.” (p. 154).  
 

Essas seriam classes de comportamento próprias de um professor pesquisador, por 

dizerem respeito à produção de conhecimento propriamente dita. Para a autora o 

professor é visto e atua comumente “como mero reprodutor de coisas” (p. 154), no 

entanto, deveria ser capacitado a “realizar pesquisa, estudo sistemático de seu 

trabalho, definir objetivos, estabelecer relações, levantar hipóteses, desenvolver 

procedimentos para testa-las... etc” (p. 154). 

 

A autora questiona que condições, em cursos de formação, deveriam ser criadas 

para o desenvolvimento desse tipo de repertório em professores. Como propiciar 

essa integração profissão-academia? Segundo a autora, as condições de trabalho 

do professor (além das condições de formação), muitas vezes, são quase 

impeditivas do fazer pesquisa. Em suas palavras:  

 

“É difícil pensar-se em soluções eficazes para os graves problemas da educação 

de uma forma geral e, em especial, da situação da alfabetização no Brasil, diante 
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das reais condições de trabalho do professor. As condições de trabalho do 

professor e as condições necessárias para a produção de conhecimento confiável 

são, na maior parte das vezes, excludentes. Como pode um professor, que vem 

de uma formação, já em si bastante deficitária, trabalhando em período integral 

para viver, engajar-se na tarefa de pesquisar, buscar soluções, investigar 

aspectos observados em seu trabalho diário? Como pode um professor, cujo 

objeto de estudo é seu próprio desempenho e o efeito observado no desempenho 

dos alunos, fazê-lo longe da situação onde esse fenômeno ocorre? Como 

compatibilizar esse trabalho, absolutamente imprescindível para que o fenômeno 

em questão possa ser investigado, com as exigências dos cursos de graduação e, 

em especial, dos cursos de pós-graduação onde ele teria a chance de ampliar as 

influências sobre seu desempenho, expor suas hipóteses e descobertas e ter a 

chance de aprender a produzir e tornar disponível o conhecimento produzido?” (p. 

154) 

 

O trabalho apresentado pela autora mostra que as contingências de trabalho podem 

forjar, por si só, repertórios eficazes. Porém, não recomenda ou defende que cada 

professor deva “reinventar a roda”, ou redescobrir o que já está descoberto. Ao 

contrário, a autora defende que seja desenvolvido um trabalho que “transforme o 

conhecimento disponível em contingências de ensino para o professor” (p. 154).  

 

Análise do trabalho 

 

Não há ênfase ao ensino do professor no presente trabalho, porém, caso se 

derivasse um programa de ensino do professor do relato da experiência de  Fazolari, 

poderíamos dizer que a proposta partiria dos aspectos resumidos a seguir.  

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento  

 

No que diz respeito à determinação do comportamento, parte do princípio de que o 

comportamento é multideterminado por variáveis ambientais, num arranjo entre 

eventos antecedentes e subseqüentes, num rede de relações complexa e intrincada 
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(estabelecidas entre organismo e variáveis do ambiente) sobre a qual, muitas vezes, 

apenas podemos levantar hipóteses. Não menciona os três níveis de seleção, muito 

embora possam estar subentendidos no conceito amplo de  ‘multideterminação do 

comportamento’.  

 

Conceitos básicos de análise do comportamento  
 
A concepção de comportamento operante da análise do comportamento (relação 

entre homem e ambiente em que o primeiro atua sobre o mundo e é modificado 

pelas conseqüências de sua ação) é considerada promissora para a compreensão 

de processos comportamentais ligados ao ensino e à aprendizagem e à intervenção 

nos mesmos.  

 

O conceito de contingências de reforçamento, como a relação que se estabelece 

entre antecedentes e conseqüentes e um dado comportamento ou classe de 

respostas determinando sua probabilidade de ocorrência posterior, está bastante 

presente no trabalho de Fazolari e nos desdobramentos de sua intervenção. Ela 

busca sempre identificar e explicitar as variáveis possivelmente relacionadas ao 

comportamento do professor controlando o comportamento do aluno e a quais 

aspectos do comportamento do aluno o professor deve atentar, ou estar sob 

controle, para efetuar intervenções eficientes.  

 

Métodos de pesquisa  
 
Enfatiza bastante a necessidade de a professora observar desempenhos e 

estabelecer relações para poder proceder às tarefas concernentes ao seu papel 

(como propor procedimentos, tomar decisões, promover alterações etc.). Esse 

repertório de observação e estabelecimento de relações guarda semelhanças com o 

repertório de um pesquisador aplicado, que foi sendo desenvolvido no repertório da 

professora em questão. Ela aprendeu a examinar contingências  ao longo do tempo, 

tal e qual um pesquisador o faria, verificando alterações no desempenho dos alunos 

e relacionando-as às condições que criou.  
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Ao mencionar a questão da avaliação, a autora comenta a dificuldade da tarefa para 

ao professor, por não possuir formação para observar o comportamento humano ou 

para realizar análises funcionais (relações entre o que o organismo faz, na situação 

em que age e o nos efeitos que produz no ambiente) a partir das observações 

eventualmente realizadas. Isso dificultaria a avaliação do desempenho do aluno e a 

avaliação do próprio desempenho em função do desempenho do aluno.  

 

A importância do desenvolvimento de habilidades de pesquisa no professor 

(especificamente alfabetizador) é evidenciada pela retomada do tópico nas 

conclusões do trabalho, ao salientar quais classes de comportamento seriam 

básicas no repertório de um professor. Entre elas a autora cita: “Produzir 

conhecimento confiável sobre as descobertas realizadas na condução do processo 

de alfabetização; submeter o conhecimento produzidos a critérios científicos e ao 

crivo da comunidade científica; tornar acessível o conhecimento produzido, de modo 

a difundir sua possibilidade de uso e aperfeiçoamento.” (p. 154). Ela defende, assim, 

tornar o conhecimento disponível sobre o pesquisar em contingências de trabalho 

para o professor.  

 

Ensino  
 

A autora ressalta a necessidade de inclusão de conteúdos, na formação do 

professor, que sejam relacionados com as situações de ensino-aprendizagem que 

irá enfrentar. Destaca as classes de comportamento que devem ser ensinadas ao 

professor e que o mesmo deve apresentar, quando se propõe a ensinar. Ela 

descreve a construção do seu repertório e propõe que sua experiência e a de outros 

educadores seja utilizada para a formação de outros professores, diminuindo o custo 

de resposta dos mesmos, ao aproveitar a experiência já acumulada por outros, seja 

do ponto de vista da construção específica do programa de ensino de alfabetização, 

seja do ponto de vista das classes de comportamento necessárias ao professor. 

Porém, opõe-se à utilização de suas contribuições (ou quaisquer outras) como 

regras e critica a formação que seja calcada na transmissão de métodos e técnicas.  

 

Também menciona a escassez de trabalho sobre ‘como ensinar’ em contraposição 

com os focados em ‘como se aprende’. Os primeiros seriam os baseados em análise 
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do comportamento, trazendo tópicos como individualização do ensino (ou respeito 

ao ritmo próprio), utilização de procedimentos de discriminação de estímulos, 

diferenciação de respostas, fading, emparelhamento segundo o modelo, avaliação 

de repertório de entrada, definição de objetivos intermediários e terminais, divisão de 

conteúdos  em unidades (ou tarefas seqüenciadas e apresentadas em passos), 

proposição de procedimentos, avaliação contínua). Os segundos seriam estudos de 

abordagem cognitiva.  

 

Defende uma concepção de aprendizagem calcada na análise do comportamento e 

que se oponha à concepção predominante, de que a aprendizagem decorra de 

agentes internos à criança como inteligência e maturidade ou mesmo à fatores 

externos como os sócio-culturais, desvinculados do processo de ensino e das 

condições criadas pelo professor. Tal concepção, predominante, seria de certa forma 

fatalista e serviria para justificar o fracasso escolar, tirando a responsabilidade a 

escola e o professor sobre o mesmo.  

 

O ensino seria uma classe de comportamentos intimamente relacionada 

(interdependente) com a classe de comportamentos de aprender, sendo mesmo, 

necessária para defini-lo. Esta concepção de ensino interrelacionado com a 

aprendizagem, valoriza as condições de ensino criadas pelo professor para a 

instalação, extinção ou manutenção de desempenhos de seus alunos. Trata-se, 

novamente, da concepção de ensino e de aprendizagem da abordagem embasando 

as atividades de ensino que o professor deve ser capaz de executar, próprias de seu 

papel (papel do professor).  

 

A formação de professores proposta deveria capacitar o professor a compreender 

processos de ensino e de aprendizagem e a propor procedimentos de ensino 

adequados aos alunos, aspectos relacionados ao ‘papel do professor’, mais do que 

em dominar regras a serem aplicadas (tal como afirma que a formação usual 

ofereça). Uma formação calcada em regras poderia até mesmo, na opinião da 

autora, impedir a aprendizagem que o professor poderia ter quando exposto 

naturalmente às contingências.  Mais importante seria uma formação que habilitasse 

o professor a compreender o comportamento humano e a propor procedimentos (ao 

invés de utilizá-los como receituário) 
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O episódio 4 de ‘como ensinar’, proposto pela autora, refere-se ao ‘papel do 

professor: avaliar desempenho  do aluno e o processo ensino-aprendizagem’. A 

autora salienta a importância de o professor aprender a avaliar contínua e 

sistematicamente, a partir de observações contínuas sobre o comportamento do 

aluno, utilizando as informações obtidas como feedback para o próprio desempenho. 

Para a autora essa é uma tarefa especialmente difícil de ser executada pelos 

professores, pois estes não estariam habituados a vincular a aprendizagem do aluno 

ao seu próprio desempenho, resistem a essa idéia e ainda carecem de 

conhecimento sobre o comportamento humano e de conhecimentos sobre como 

observar comportamentos e efetuar análises funcionais.  

 

Na conclusão, ao sintetizar as classes de comportamento do professor relevantes ao 

processo ensino-aprendizagem, a autora novamente menciona a importância da 

avaliação do aluno, auto-avaliação e avaliação do processo: “Avaliar o processo de 

ensino-aprendizagem, durante sua ocorrência, estabelecendo relações entre 

procedimentos de ensino utilizados e desempenhos apresentados pelos alunos.” (p. 

153).  

 

‘O que ensinar’ ou explicitação de objetivos (no presente trabalho item também 

relativo ao ‘papel do professor’: explicitar objetivos educacionais em termos 

comportamentais claros), parece assumir especial importância no trabalho da autora, 

uma vez que, na síntese de seu trabalho, ao retomar as classes de comportamento 

que o professor apresenta como relevantes para sua atuação, os três primeiros 

tópicos estão relacionados a objetivos ou comportamentos alvo, quer sejam 

intermediários quer sejam terminais. Retomando as três primeiras classes: 

“Caracterizar os comportamentos alvo de um processo de alfabetização, socialmente 

relevante e individualmente funcional” (p. 151); “Identificar comportamentos finais e 

intermediários dos alunos que devem ser instalados, mantidos, eliminados e 

alterados para que aprendam a ler e escrever de maneira funcional.” (p. 152); 

“Propor objetivos comportamentais, indicativos de classes de comportamentos que 

devem ser instaladas (mantidas, eliminadas...), classes de estímulos antecedentes 

diante das quais as ações da criança podem ocorrer e classes de estímulos 

conseqüentes (produtos e suas características das classes de comportamentos, 
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considerando as características peculiares da população-alvo e seu repertório básico 

inicial.” (p. 152).  

 

O episódio 5 refere-se à importância do professor ser ensinado a apresentar 

conseqüências. O professor apresenta conseqüências ao apontar para o aluno, 

individualmente, aspectos positivos e negativos de seu desempenho. As 

conseqüências naturais advindas dos procedimentos de graduação e cumulatividade 

das tarefas também são mencionada.  

 

Ao abandonar as cartilhas, relata ter passado a ficar sob controle de ‘o que’ e de 

‘como ensinar’. O que ensinar nesse caso não se refere tanto a objetivos de ensino 

mas à seleção de conteúdos, sua transformação em passos e em seqüência (desde 

o trabalho com pré-requisitos até o ensino de sílabas complexas), constituindo-se 

em atividades relativas, no presente trabalho, ao ‘como ensinar’.  

 

Para a autora, dentre os episódios relativos ao ‘como ensinar’, está a investigação 

do repertório básico (inicial ou de entrada) do aluno, aspecto que, no presente 

estudo, refere-se à ação do professor na identificação de ‘para quem’ ele vai ensinar 

(para quem ensinar). Ela enfatiza a criação de condições para que a criança se 

comporte, expresse comportamentos encobertos e evidencie o que conhece sobre 

estímulos gráficos e sonoros na tarefa de investigar repertórios básicos.  

 

O episódio 2 faz referência as classes de comportamentos do professor relacionadas 

a ‘como ensinar’, no caso, partir da identificação de diferenças individuais, propondo 

procedimentos e atividades alternativas. Em outras palavras, dá ênfase ao respeito 

ao ritmo próprio do aluno e atendimento individualizado.  

 

O episódio 3 faz referência à graduação do ensino, relacionando-o à existência ou 

não existência de pré-requisitos e à cumulatividade do ensino (definição de unidades 

de ensino). A graduação do ensino garantiria ainda o fornecimento de 

conseqüências reforçadoras mais imediatas e frequentes. Em outras palavras, é 

dada ênfase à transformação de conteúdos em pequenos passos e em seqüência, 

aspeco relativo ao como ensinar, do qual fazem parte, também, o episódio 7, relativo 
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ao estabelecimento de parâmetros de tempo no ensino, compatíveis com objetivos e 

desempenhos. 

 

A classe comportamental “Propor procedimentos de ensino, atividades, estratégias, 

materiais, sob controle dos objetivos propostos, das características e necessidades 

manifestas pelos alunos durante a alfabetização e o conhecimento produzido pela 

Ciência sobre os processos de aprendizagem.” (p. 153), é o papel fundamental do 

professor, revelando a importância assumida para a autora da atuação docente.  

 

O tópico abordado no episódio 6: “Descobrindo que é possível promover a 

generalização”, diz respeito à ampliação de repertório a partir do ensinado, às 

aprendizagens não diretamente ensinadas e estabelecimento de conceitos, 

mostrando a importância que a autora atribui à promoção da generalização pelo 

professor.  

 

Finalmente, a autora mostra a relevância que atribui à tecnologia do ensino, ao 

propor um programa de ensino em alfabetização como produto de sua trajetória 

profissional, sugerindo investigações do mesmo em pontos específicos.  
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KREPSKI, Heloisa Helena (1993). O Estágio de Formação de Professores: Uma 

Tentativa de Aperfeiçoamento. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Especial da UFSCAr, como parte dos requisitos para 

obtenção do grau de Mestre em Educação Especial. Orientada pelo Prof. Dr. 

Julio César Coelho de Rose.  

 

Resumo da autora: O presente trabalho relata uma experiência no campo de estágio 

para formação de professores, desenvolvida com alunas da 2ª série do curso de 2º 

grau da Habilitação Específica para o Magistério. A experiência consistiu no treino 

das seguintes habilidades: observar criança, caracterizar a criança, aplicação de 

princípios de aprendizagem na análise e planejamento de condições de ensino, 

avaliar os pré-requisitos necessários à alfabetização, identificar reforçadores e 

desenvolver atividades de ensino. O treino foi desenvolvido na própria escola, onde 

se achavam matriculadas regularmente as participantes do estudo, junto a um grupo 

de alunos do Ciclo Básico, que estavam apresentando dificuldades no 

desenvolvimento de atividades rotineiras do ensino de leitura e escrita. As 

estagiárias foram submetidas a vários instrumentos de avaliação das habilidades, 

sendo estes instrumentos aplicados antes e depois do treino. Os resultados 

mostraram que houve melhora no desempenho das estagiárias. As mesmas 

passaram a desenvolver atividades junto a salas de aula, com um grupo de alunos 

bem maior, quando o professor efetivo da classe faltava, sem criar problemas ou 

precisar de ajuda: planejavam as atividades, levavam os alunos a desenvolver tais 

atividades, sempre partindo daquilo que os alunos já conheciam. Elas sabiam, 

também, como avaliar o desempenho dos alunos. Estes resultados comprovam que 

um programa de treinamento em situações reais de ensino, enfocando habilidades 

relevantes para a atuação do professor, pode levar os futuros professores a se 

prepararem adequadamente para sua futura atuação.   

 

Justificativa para a formação do professor 
 

Sim, a pesquisadora era professora-supervisora de estágio das alunas de magistério 

participantes do estudo na mesma escola onde freqüentavam o curso de formação.  
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A autora inicia o trabalho expondo sua trajetória profissional e razões para a 

preocupação com o tema de formação de professores. A experiência docente da 

autora iniciou-se como professora de 1ª a 4ª séries do 1º grau e relata não tê-la 

iniciado com preparo suficiente às necessidades dos alunos.  Sete anos mais tarde, 

ao terminar o curso de Pedagogia, iniciou a atuação como professora de Didática e 

Prática de Ensino (estágio supervisionado) para o 2º grau – Magistério. Relata que, 

na ocasião, não possuía clareza sobre quais conhecimentos seriam relevantes para 

o futuro professor, apenas identificava alguns conhecimentos que considerava 

necessários, sem ter, no entanto, idéia de como transmiti-los. Selecionou conteúdos 

e conhecimentos baseados na graduação em Pedagogia mas não tinha segurança 

sobre os mesmos e nem sobre a metodologia adequada para ensiná-los.  

 

Para a autora, o despreparo do professor, decorrente dos problemas existentes em 

cursos de formação, leva à uma atuação que “desrespeita o aluno como ser humano 

em desenvolvimento” (p. 12).  Critica a formação recebida em cursos que preparam 

o professor por transmitirem informações distorcidas e equivocadas sobre a 

realidade das crianças com as quais irão trabalhar, especialmente no caso da escola 

pública. “Por exemplo, na realidade as crianças muitas vezes não são como 

aparecem nos textos. Elas não são todas ‘bonitinhas’, ‘limpinhas’, elas não dominam 

os pré-requisitos necessários, não estão ‘prontinhas’ para serem alfabetizadas.” (p. 

13). Além de receber informações distorcidas, o futuro professor também deixa de 

aprender habilidades relevantes e significativas para a sua futura ação docente. O 

resultado é que o professor, ao iniciar o seu trabalho, irá seguir o mesmo caminho 

que vivenciou como aluno, geralmente pautado numa atuação tradicional.  

 

Os professores alfabetizadores, em geral, não se encontram preparados para 

observar e identificar o que os seus alunos tem capacidade e habilidade para fazer 

ou, ainda, para ensinar os conteúdos básicos de leitura e escrita. Faltam-lhes 

experiência e conhecimento. Paradoxalmente, a turma reservada ao professor 

iniciante, quase sempre, é a turma considerada mais difícil (alunos com 

comportamentos considerados inadequados, com dificuldades acadêmicas, baixa 

motivação para o estudo e problemas de saúde). Essas características exigiriam um 

professor que dominasse metodologia, que soubesse apresentar conteúdos 
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adequados às necessidades dos alunos, que soubesse administrar aspectos 

motivacionais e usar procedimentos de ensino eficientes.  

 

A autora começou a se perguntar como poderia contribuir para a formação de seus 

alunos na disciplina de prática de ensino, considerada básica para subsidiar de 

forma teórico-prática à atuação do futuro professor.  

 

Os documentos fornecidos pela Secretaria de Estado da Educação - Guias 

Curriculares para a Habilitação Específica de Magistério – explicitavam os seguintes 

objetivos para a Habilitação:  

 

“a) conhecer, identificar e aplicar metodologias específicas a cada tipo de 

conteúdo; b) conhecer e elaborar objetivos; c) selecionar conteúdos; d) selecionar 

recursos materiais para a elaboração de planejamentos; e) obter noções gerais 

sobre: Educação, Ensino, Aprendizagem, Pedagogia, trabalho diversificado, 

trabalho coletivo, trabalho individual; f) organizar uma sala de aula; g) organizar 

agrupamento de alunos; h) organizar a distribuição de atividades, de materiais de 

ensino; i) organizar festas e comemorações cívicas; j) observar as atitudes do 

professor, de acordo com cada fato ocorrido.” (p. 16).  

 

O mesmo documento estabelecia as regras do estágio supervisionado, que deveria 

ser de 300 horas e ser composto de três fases: observação159, participação160 e 

docência supervisionada ou regência de classe161.  

 
                                                 
159 “Durante a fase de OBSERVAÇÃO, o estagiário deveria conhecer todo o prédio escolar, com suas 
dependências e repartições; a sala de aula com sua estética e recursos, o agrupamento de alunos, as 
atitudes e as posturas do professor efetivo da sala (como metodologia, tom de voz, condições de 
ensino).” (p. 16) 
160 “Na fase de PARTICIPAÇÃO, o estagiário deveria entrar em contato com seu futuro campo de 
trabalho, através de atividades que envolvam: ajudar ao professor efetivo da classe e prestar ajuda 
aos alunos, entregando e recolhendo material de ensino, recolher a tarefa e corrigí-la, passar 
exercícios na lousa, corrigir cadernos, preparar material didático, executar testes de acuidade visual e 
auditiva, dirigir o recreio, ajudar na preparação de comemorações, etc..”. (p. 16 e 17).  
161 “Na terceira fase, a de DOCÊNCIA SUPERVISIONADA ou REGÊNCIA DE CLASSE, o estagiário 
deveria dar aula aos alunos da classe que escolheu, sob a supervisão da professora de Estágio, 
preparar sozinho seu planejamento (material necessário, objetivos, atividades). Deveriam ser dadas 
no mínimo duas aulas, com a duração de duas horas cada uma. Caso não consiga passar o 
conteúdo, durante as duas horas, ou se apresentar um outro problema qualquer, como por exemplo, 
deixar dúvidas para alguma criança, ele deverá retornar novamente e dar aulas, quantas forem 
necessárias.” (p. 17).  
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Segundo a autora, as atividades para o estágio são apenas sugeridas no documento 

oficial, revelando uma ênfase na teoria em detrimento da prática: a teoria deve ser 

transmitida aos alunos mas as atividades de estágio são apenas sugeridas.  

 

Partindo das insatisfações apresentadas a autora apresenta a questão que norteia a 

sua problematização: “O que fazer para melhorar a formação dos futuros 
professores? E mais especificamente o que fazer para melhorar a disciplina de 
Prática de Ensino?”. (p. 17 e 18) 
 

Relata uma primeira experiência bem sucedida em estágio, em 1986, quando 

orientou 10 estagiárias de magistério a desenvolverem atividades de reforço de 

leitura e escrita junto a um grupo de alunos de Ciclo Básico. Foi possível recuperar 

90% das crianças que passaram para a segunda etapa do ciclo básico e as 

estagiárias tiveram uma experiência prática consistente atuando como profissionais 

responsáveis pelo ensino oferecido às crianças, tornando-se mais seguras e 

independentes. Passaram, nos dois anos seguintes, a ser chamadas como 

substitutas quando faltava algum professor efetivo, aumentando o contato das 

mesmas com o seu futuro campo de trabalho; no entanto, ainda não efetuavam 

planejamento, apenas desenvolviam as atividades que o professor deixava 

preparadas.  

 

Em 1989, nova experiência de estágio foi desenvolvida, com duas estagiárias 

auxiliando diariamente um grupo de 24 alunos, 12 da primeira etapa do ciclo básico 

e 12 da segunda etapa. De manhã observavam os desempenhos das crianças e à 

tarde desenvolviam atividades de leitura e escrita levando os alunos a superarem 

suas dificuldades. Ao final do ano letivo as estagiárias já elaboravam e executavam 

planejamentos semanais sem a ajuda da supervisora de estágio (formulavam 

objetivos; tomavam decisões a respeito de conteúdo, atividades e avaliações; 

garantiam o alcance dos objetivos e cumprimento do planejamento; davam atenção 

e relacionavam-se com a criança; confeccionavam material didático; identificavam os 

pré-requisitos necessários à alfabetização e desenvolviam-nos; incentivavam os 

alunos na sua aprendizagem). As demais estagiárias do curso de formação 

desenvolveram as atividades tradicionais, sendo possível identificar as diferenças de 
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desempenho entre os dois tipos de estágio ao comparar as estagiárias. Não tinham 

dificuldades em substituir professores ausentes, conseguiam conduzir a classe e 

levar os alunos a desenvolver as atividades solicitadas, mantendo-os dentro da sala 

de aula. No ano seguinte três estagiárias desenvolveram experiência de estágio 

contínuo semelhante, com desempenho igualmente satisfatório. Para a autora, o fato 

de estarem em contato direto com o aluno favoreceu a aquisição das habilidades. As 

demais estagiárias permaneciam com dificuldades para manter disciplina, elaborar 

planejamentos e ensinar.  

 

Tais experiências levaram à decisão da autora de executar um estudo sobre as 

habilidades que os professores devem adquirir no seu curso de formação e sobre as 

condições que os levam a adquiri-las. Na mesma época entrou em contato com os 

princípios de reforçamento e modelagem, no curso de pós-graduação, considerando-

os compatíveis com o seu estudo e com a formação do professor. “Isto porque 

através do conhecimento do princípio da modelagem o professor pode e deve partir 

do que a criança já é capaz de realizar e, através do desdobramento de um objetivo 

final em vários intermediários, reforçar o comportamento do aluno à medida que esta 

vá atingindo cada um desses objetivos intermediários.” (p. 23) 

 

Selecionou então sete habilidades que acreditou serem importantes para 

desenvolvimento no estágio supervisionado.  

 

 

Em sua revisão de literatura, a autora menciona diversos autores que falam sobre a 

relação entre as dificuldades de professores iniciantes em sala de aula e as falhas 

dos cursos de formação (Gatti, B. e Bernardes, N.M. G., 1977; Kramer, 1982, 1986 e 

1987; Mello, 1983; Leite, 1984; Nale, 1989; Lelis, 1989). Os estudos apontam 

problemas como a expectativa dos professores em relação aos alunos com que irão 

trabalhar, a falta de qualificação para exercer suas funções, a falta de orientação nos 

estágios, a falta de propostas para lidar com a criança e falta de conhecimento para 

identificar as capacidades e dificuldades dos alunos.  

 

Alguns professores, segundo a autora, buscam cursos de treinamento oferecidos 

pela secretaria de educação ou convênios entre secretaria e universidades, outros 
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jogam a culpa nos alunos, ou nos baixos salários. No geral, a formação do professor 

acaba se dando em exercício, ao assumir uma sala de aula pela primeira vez.  

 

Em seguida apresenta estudos desenvolvidos sobre cursos de formação de 

professores em nível de 2º grau. Um estudo de Gatti, Rovai e Paro (1977) aponta 

deficiências maiores de cursos de escolas particulares em comparação com cursos 

de escolas oficiais; com ênfase em teoria e estágios deficientes, muitas vezes 

efetuado na mesma sala em que recebiam informações teóricas e com os próprios 

colegas do curso de formação. Gatti e Bernardes (1977) avaliaram concluintes de 

magistério de 2º grau com instrumento de avaliação de habilidades. O resultado foi a 

detecção de incapacidade para selecionar e estabelecer prioridade de conteúdos, de 

selecionar procedimentos adequados para cada nível de desenvolvimento e para 

ordenar e coordenar conteúdos.  

 

Outros autores, como Libâneo (1983), Sipavicius (1987) e Nale (1989) mencionam 

que esses professores assumem atitudes e práticas tradicionalistas após formados, 

não permitindo a participação de crianças; ignorando suas experiências; 

desestimulando seus interesses de aprendizagem; fazendo exposições 

inadequadas, incompletas ou distantes da realidade dos alunos. Crianças com 

dificuldades de aprendizagem, especialmente as que estão iniciando sua 

alfabetização, acabam por enfrentar a repetência. A repetência, quando contínua, 

acaba por levar à evasão escolar e está ligada à dificuldade de professores 

iniciantes em ensinar (Moraes, 1980; Rosemberg, 1981, Kramer, 1986). Para a 

autora, Kramer (1986) ressalta as dificuldades dos professores iniciantes 

selecionarem conteúdos, critérios de avaliação, selecionarem material didático e 

apresentam um estilo de ensino repetitivo contra-indicado para crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem (com estas crianças deve-se mudar as 

maneiras de ensinar para verificar aquela a que a criança se adapta). 

 

O modo com que a escola pode oferecer igualdade de oportunidades é o professor 

tomar a realidade da criança como ponto de partida, observar as atividades da 

criança, propor atividades com sentido, oferecer condições que favoreçam a 

alfabetização e confiar na possibilidade que as crianças possuem de se desenvolver 

e aprender. A educação compensatória, segundo a autora, é  a única forma de 
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reduzir desigualdades sociais e corrigir eventuais defasagens que levam a fracassos 

acadêmicos.  

 

Para que isso ocorra, são necessárias modificações no curso de formação de 

professores, “mostrando ao estagiário como a escola realmente é, como é a sua 

clientela; oferecendo-lhes mais condições para praticar e não ficar apenas na teoria.” 

(p. 28 e 29). A criança real, para a autora, é bem diferente da que é passada na 

teoria, possuindo dificuldades de aprendizagem, subnutrição, desatenção e falta de 

pré-requisitos para a alfabetização. Cita Brandão (1982) para quem a escola prepara 

professores para um modelo de aluno ‘médio’, com uma psicologia que enfatiza 

normas de desenvolvimento aplicáveis apenas às camadas de renda mais elevadas. 

A inadequação dos cursos de formação de professores também é afirmado por 

Picanço (1982), Kramer, Pereira e Osvald (1987). “O que se vê é que o futuro 

professor recebe uma série de informações classicamente transmitidas, que nunca 

chegam a ser instrumentais para sua futura ação docente, nem para capacitá-lo.” (p. 

30).  

 

O despreparo do professor é visto de modo diferente por autores como Mello, Maia e 

Brito (1983), ao apontarem a própria clientela (professores) como responsável pela 

formação inadequada recebida em cursos de formação de professores, ou seja, os 

futuros professores seriam provenientes de um estrato social de baixo nível cultural 

e intelectual, o que não favoreceria o seu aproveitamento em cursos de formação162. 

Tal hipótese, segundo a autora, negaria a influência do curso de formação na 

atuação do professor.  

 

A autora atribui importância crucial ao estágio do curso de formação de professores 

(apoiando-se em Kramer, 1989 e em Denigres, 1986) como instrumento que pode 

auxiliar o futuro professor a compreender o mundo do trabalho e formar sua 

consciência política e social, novamente, apontando a importante relação entre 

teoria e prática.  

 

                                                 
162 O baixo nível cultural e intelectual do professorado também foi argumento mencionado na revisão 
de literatura efetuado por Fazolari (1989), com consequente negação do papel dos cursos de 
formação no preparo docente e da possibilidade da escola produzir mudanças. 
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As sete habilidades selecionadas pela autora como importantes para serem 

desenvolvidas e ensinadas no estágio do futuro professor163 são:  

 

“a) observar a criança; b) caracterizar a criança; c) aplicar 
princípios de aprendizagem na análise e planejamento de 
condições de ensino; d) conceituar, identificar e utilizar 
reforçadores; e) avaliar e identificar pré-requisitos necessários para 
que ocorra o processo de ensino-aprendizagem; f) desenvolver os 
pré-requisitos necessários para que ocorra o processo de 
alfabetização; g) desenvolver atividades iniciais de leitura e escrita, 
de acordo com o Princípio da Modelagem.” (p. 32 e 33) 
“Essas habilidades foram selecionadas pois se o futuro professor 
aprender a observar a criança para conhecê-la melhor  através de 
seus comportamentos, de suas habilidades, de suas dificuldades, 
ele indicará quais comportamentos devem ser instalados, extintos 
ou aperfeiçoados.  
Após observar a criança, o futuro professor aprenderia a 
caracterizar a criança em termos de suas capacidades e limitações, 
identificando suas dificuldades acadêmicas e as condições de 
ensino que lhes são oferecidas pelo professor, durante o processo 
de ensino-aprendizagem.  
Identificadas as habilidades (o que a criança faz bem) e as 
dificuldades (o que a criança não faz de forma adequada) da 
criança, bem como as condições de ensino que a professora 
oferece a esta criança, a estagiária deveria aprender a analisar tais 
condições de ensino e a propor e planejar condições de ensino que 
propiciem ao aluno um ensino efetivo baseado nos Princípios da 
Modelagem.  
Na etapa seguinte a estagiária deveria aprender a conhecer e 
identificar pré-requisitos para a aprendizagem de escrita e leitura e 
em seguida desenvolver aqueles que a criança não possuía em seu 
repertório.  

                                                 
163 Podendo ser considerados objetivos intermediários do trabalho.  

 



 294

A seguir, a estagiária deveria conhecer e identificar reforçadores 
eficazes, para serem usados no momento correto.  
Finalmente, a estagiária deveria conduzir atividades iniciais de 
leitura e escrita junto a seus alunos por um período que 
possibilitasse a aquisição de um conjunto de aprendizagens por 
parte dos alunos.” (p. 33 e 34) 

 

O trabalho foi desenvolvido em etapas de três fases cada uma: “a) avaliação inicial 

da habilidade a ser treinada; b) planejamento e implementação das atividades de 

treino, ou seja, o programa de treinamento de habilidade em questão; c) avaliação 

final da habilidade treinada.” (p. 34) 

 

Segundo a autora o objetivo do trabalho foi “elaborar e aplicar uma proposta 
de estágio que privilegie a aprendizagem através da prática e capacite os 
futuros professores (estagiários) a lidarem com dificuldades de aprendizagem 
de escrita e leitura”. (p. 34).  
 

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do 
professor.  
 
O Programa de treinamento propriamente dito foi dividido em sete etapas, sendo que 

cada etapa visou o treino de uma das habilidades selecionadas para o treinamento, 

cada etapa contendo três fases: avaliação inicial, planejamento e implementação 

das atividades de treino, avaliação final.  A avaliação inicial de habilidades tinha o 

objetivo de verificar o grau de domínio da habilidade em questão (interpretação de 

pequenos textos, realização de exercícios, resolução de situações problema). A 

avaliação ajudava a autora no planejamento de atividades que seriam aplicadas 

durante a fase de treinamento.  

 

O Planejamento e implementação das atividades de treino foi baseado nos 

resultados obtidos na avaliação inicial, definindo-se “como o treino que transcorreria, 

que materiais seriam necessários, como seria realizado tal treino, qual a seqüência a 
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ser desenvolvida, quais atividades seriam desenvolvidas, que critério adotar para 

julgá-las satisfatórias e o que fazer para avaliá-las.” (os 35 e 36) 

 

A avaliação final da habilidade treinada era realizada após o treino, visando verificar 

se as estagiárias conseguiram dominar a habilidade treinada e o grau de domínio 

atingido. Era feita da mesma forma que a avaliação inicial, com interpretação de 

textos, resolução de exercícios  e resolução de situações-problema.  

 

Os sujeitos do estudo foram três estagiárias, voluntárias, de 2ª série do 2º grau, 

habilitação magistério, em uma cidade do interior de São Paulo. A estagiária 1 tinha 

19 anos de idade; a estagiária 2, 17 anos e a estagiária 3, 37 anos. A última era de 

nível sócio econômico baixo e as duas primeiras de nível sócio-econômico médio-

alto.  

 

O período de realização do estudo foi de Março a final de Novembro de 1991, com 

interrupção de 15 dias em Julho para as férias escolares. No primeiro semestre 

havia encontros entre a professora-supervisora do estágio e alunas estagiárias em 3 

dias da semana (2ª, 3ª e 6ª), com duração de duas horas. No segundo semestre os 

encontros passaram a ser de 30 minutos cada um, para discussão de dados obtidos 

no atendimento do dia e/ou planejamento das atividades do atendimento seguinte.  

 

Foram utilizados como materiais textos selecionados, discutidos entre estagiárias e 

supervisora de estágio e, também, os próprios dados coletados pela parte prática do 

estudo (programa de treinamento, conforme expressão usada pela autora).  

 

Ao iniciar o estudo as estagiárias foram avaliadas pelo instrumento proposto por 

Gatti e Bernardes (1977). O instrumento foi proposto com a finalidade de avaliar a 

capacidade de ensinar, sendo possível identificar habilidades subsidiárias ou 

objetivos-meio, que eram: “a) habilidade de compreender o aluno; b) habilidade de 

selecionar e utilizar procedimentos de ensino; c) habilidade de elaborar e utilizar 

procedimentos de avaliação; d) habilidade de interagir com os alunos; e) habilidade 

de estabelecer objetivos.” (p. 38) 
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A avaliação era composta de quatro questões-problema, sendo que a primeira 

pretendia verificar se o futuro professor: “a) é concreto, sucinto e direto em suas 

explicações, explanações, questionamentos e proposições de atividade; b) ordena e 

coordena o conteúdo de suas explicações, explanações e atividades; c) seleciona e 

utiliza métodos, técnicas e procedimentos de ensino adequados ao grau de 

escolaridade, objetivos e conteúdos; d) gere o que planejou dentro do contexto de 

situações de sala de aula.” (p. 39). Nessa primeira questão as estagiárias deveriam 

dizer quais passos deveriam ser seguidos para ensinar frações a alunos de 3ª série 

do 1º grau de uma escola do Estado de São Paulo. Segundo a autora, esses alunos 

eram de nível sócio-econômico baixo, imaturos, dependentes e com dificuldades de 

aprendizagem em matemática.  

 

A questão II verificava se o futuro professor: “a) compreende a relação dos métodos, 

técnicas e procedimentos de ensino com o nível de desenvolvimento dos alunos; b) 

seleciona métodos, técnicas e procedimentos de ensino mais adequados para 

alunos de diferentes níveis de desenvolvimento.” (p. 39). Nessa questão as 

estagiárias deviam selecionar atividades de Português e Matemática, para serem 

desenvolvidas com três grupos distintos de alunos, pertencentes a uma 1ª série do 

1º grau, sem freqüência prévia à pré-escola e com idades entre 7 e 8 anos. Cada um 

dos grupos possuía alunos com diferentes características e diferentes níveis de 

desenvolvimento e as atividades deveriam estar de acordo com a etapa de 

desenvolvimento em que cada grupo se encontrava.  

 

A questão III, avaliava se o futuro professor:  

 

“a) levanta hipóteses sobre fatores que possam estar atuando favorável ou 

desfavoravelmente sobre a aprendizagem do aluno; b) diagnostica dificuldades de 

aprendizagem dos alunos nos aspectos cognitivo, afetivo e social; c) compreende 

a realidade sócio-econômica e cultural dos alunos; d) cria ‘um clima psicológico’ 

favorável à aprendizagem dos alunos; e) lida adequadamente com o aluno que 

apresenta problemas de aprendizagem, sem tornar mais agudas suas 

dificuldades.” (ps 39 e 40).  
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A situação problema dizia respeito a um aluno de 10 anos de idade, da 4ª série do 1º 

grau, que evitava situações relacionadas com leitura. Essa questão foi dividida em 

duas partes, na primeira as estagiárias deviam analisar documentação a respeito do 

aluno e selecionar as hipóteses explicativas sobre o desempenho do aluno; na 

segunda as estagiárias deviam selecionar decisões que a professora poderia tomar 

para tentar resolver o problema do aluno, com base nas hipóteses previamente 

levantadas.  

 

A questão IV avaliava se o futuro professor: “a) analisa seu comportamento de 

ensino; b) identifica os comportamentos produtivos e os improdutivos; c) percebe 

seu próprio comportamento como fator educativo.” (p. 40). A situação problema 

referia-se a uma professora substituta em 3ª série. As estagiárias deviam analisar a 

situação da classe pelos comportamentos da professora e alunos, levantando 

hipóteses sobre o comportamento dos alunos, identificando os fatores que estariam 

provocando os comportamentos e definindo ações da professora que fossem 

adequadas para modificar os comportamentos indesejáveis.  

 

As estagiárias receberam dois cadernos, um com as questões problema I e IV e 

outro com as questões problema II e III, juntamente com instruções escritas. Esse 

instrumento foi aplicado antes do início do programa e depois de desenvolvido o 

treinamento164.  

 

Etapa 1 – Habilidade de observar a criança 
 

As estagiárias deveriam aprender a observar a criança e o professor, descrevendo 

os comportamentos por eles emitidos, a relação entre professor-aluno e aluno-aluno, 

características do ambiente físico e social em que o comportamento era emitido 

(contexto). Os comportamentos deveriam ser registrados cursivamente, com 

linguagem objetiva, evitando termos que designassem estados subjetivos (atribuição 

de intenções ao sujeito, termos indefinidos ou vagos, termos ambíguos). Os dados 

deviam ser analisados para identificação de problemas quanto às condições do 

                                                 
164 Como pré e pós-teste. 
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ambiente social (professor e suas ações) e possíveis inadequações ou insuficiências 

do comportamento do aluno.  

 

Na avaliação inicial da habilidade da etapa 1, verificou-se como as estagiárias 

observavam e registravam comportamentos. Isso foi feito com as estagiárias 

observando a simulação de uma situação de ensino-aprendizagem, em que a 

professora de estágio desenvolveu atividades de leitura e escrita com três crianças. 

As estagiárias receberam uma folha de avaliação com instrução escrita, solicitando 

que olhassem e anotassem tudo o que viram na sala de aula e nas pessoas que 

vivenciavam a simulação (olhar, ver e anotar tudo o que foi visto).  

 

No treino da habilidade de observação (e registro) houve leitura e discussão de 

textos165 e realização de observações pelas estagiárias, mais discussão dos dados 

registrados. Na discussão após avaliação inicial, foram informadas de que haveria 

outra verificação de seus conhecimentos, sobre aspectos específicos a serem 

trabalhados no decorrer do estudo-estágio. O treino de observação iniciou-se com a 

observação de objetos e estendeu-se à observação de alunos em sala de aula, 

passando pela observação da pesquisadora em interação com as colegas de 

estágio, sempre com discussão dos dados coletados e, quando necessário, 

retomada do texto–base. A seqüência de desempenhos de observação solicitada às 

estagiárias foi descrita pela pesquisadora.  

 

Cumpridas satisfatoriamente as atividades previstas, procedeu-se a avaliação final 

da habilidade de observar. As estagiárias receberam uma folha de avaliação 

contendo instrução por escrito e a solicitação de que observassem e registrassem 

um aluno de uma classe selecionada, durante 30 minutos. As instruções escritas 

foram completadas oralmente.  

 

Etapa 2 – Habilidade de caracterizar a criança 
 

                                                 
165 Texto adaptado do livro “Ensinando Observação: uma introdução” – de Marilda F. Danna e Maria 
Amélia Matos, versando sobre a importância da observação, o que é observação e como ela deve 
ocorrer, como deve ser registrada e quais as formas de registro.  
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O segundo conjunto de habilidades treinado foi o de caracterizar a criança, 

conhecendo suas capacidades e limitações acadêmicas, identificando também as 

condições de ensino a ela oferecidas.  

 

Na avaliação inicial verificou-se quais informações as estagiárias consideravam 

necessárias para conhecer as dificuldades acadêmicas dos alunos. Uma situação 

problema era analisada, com uma aluna de 10 anos de idade.  As características 

acadêmicas e emocionais da aluna foram apresentadas por escrito às estagiárias, 

solicitando que apontassem as informações que seriam necessárias para 

caracterizar essa criança. As estagiárias não conseguiram responder à solicitação, 

verificando-se que a instrução foi formulada de forma pouco clara. Segundo a 

autora, a análise das respostas ficou prejudicada pela inadequação do instrumento, 

e iniciou-se o treinamento.  

 

O treino foi realizado com a pesquisadora, inicialmente, apresentando um quadro 

descritivo contendo as informações disponíveis sobre a criança (Quem é esse 

aluno? Qual a relação aluno-professor? Qual a relação aluno-colegas em sala de 

aula?). A partir das questões as estagiárias procederam a descrição da criança 

ressaltando suas dificuldades, o que fazia satisfatoriamente e o que não fazia 

corretamente, seus comportamentos sociais com professor e colegas.  Após a 

descrição, as estagiárias voltaram a observar em sala de aula para completar o 

quadro descritivo e ver se não havia outras observações relevantes a serem obtidas. 

Em seguida houve incorporação de novas informações e as estagiárias passaram a 

discutir o que ensinar a esse aluno e como o aluno resolvia as atividades nas quais 

tinha dificuldades, e propondo atividades para o aluno. No mesmo período as 

estagiárias começaram a selecionar as crianças que fariam parte do estudo e sobre 

as quais teriam responsabilidade (três alunos para cada estagiária).  

 

Oito crianças participaram do estudo desde o início e o aluno 9 entrou após a saída 

do aluno 5.  

 

Os alunos 1, 2 e 3, sob responsabilidade da estagiária 1, eram alunos iniciantes da 

1ª etapa do ciclo básico sem passagem anterior pela pré-escola. Todos tinham oito 

anos de idade na época, sendo dois meninos e uma menina.  
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O alunos 4 (sexo feminino, 10 anos de idade) cursava segunda etapa do ciclo básico 

pela 3ª vez e o 5 ( menino, 13 anos de idade) cursava a segunda etapa do ciclo 

básico pela 4ª vez. O aluno 5 não chegava a terminar o ano letivo, saindo da escola 

quando começava o período da safra e indo trabalhar na usina. O aluno 9 (sexo 

masculino) entrou no estudo em setembro e não possuía história de reprovação, 

embora fosse considerado pela professora da classe como um aluno ‘fraco’. Ficaram 

sob responsabilidade da estagiária 2.  

 

Os alunos 6, 7 e 8, do sexo masculino, ficaram sob responsabilidade da estagiária 3. 

O aluno 6 estava na 3ª série pela 3ª vez e o aluno 7 pela primeira. Este último era 

considerado ‘desinteressado e fraco’. Tratava-se de uma 3ª série que desenvolvia 

atividades da 2ª etapa do ciclo básico.  

 

Após selecionarem as crianças, as estagiárias realizaram 06 sessões de observação 

de cada criança, durante as aulas de Português. Registraram os desempenhos de 

cada criança e das suas condições de ensino.  

 

A listagem das instruções orais para as atividades da fase de treino (sala de aula e 

recreio) são descritas pela autora. Após terminarem as sessões de observação e 

registros, cada estagiária montou um quadro geral de informações sobre cada 

criança. Logo após, planejou-se a aplicação e aplicaram-se atividades de leitura e 

escrita, de acordo com o nível de desenvolvimento de cada criança, inferido pelas 

dificuldades observadas.  

 

Para a autora, embora não tenha havido avaliação inicial ou final efetiva, todas as 

atividades desenvolvidas na 2ª etapa do treino serviram como avaliação do 

desempenho das estagiárias, tendo sido considerados satisfatórios, com as mesmas 

tendo aprendido a caracterizar um aluno com problemas de aprendizagem. 

 

Etapa 3 – Habilidade de aplicação de princípios de aprendizagem na análise e 
planejamento de condições de ensino.  
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Para a autora, os princípios considerados fundamentais para aprendizagem de 

futuros professores são o reforçamento diferencial e a modelagem por aproximações 

sucessivas.  

 

O reforço diferencial que apresenta bons resultados, segundo a autora (e de 

conhecimento generalizado na área), é o que reforça os comportamentos cada vez 

mais próximos do objetivo terminal de ensino (modelagem ou reforçamento 

diferencial por aproximações sucessivas).  

 

Para efetuar modelagem é necessário que o objetivo terminal esteja definido e 

especificado em termos comportamentais. A autora também menciona ‘repertório 

inicial’ ao falar sobre objetivos: “O professor deve partir de comportamentos simples 

e próximos do repertório inicial do aluno e progredir através de uma sequência 

gradual, onde as dificuldades vão aumentando um pouco, em cada etapa, pois a 

anterior deve ser pré-requisito da posterior.” (p, 56).  

 

A avaliação inicial foi feita verificando, novamente, um conjunto de condições 

oferecido a um aluno, em uma determinada situação de ensino. As estagiárias 

receberam um texto com a descrição de uma situação de ensino-aprendizagem, a 

descrição do desempenho de uma professora em relação a um determinado aluno e 

a descrição do desempenho do aluno. As condições de ensino deveriam ser 

avaliadas como adequadas ou inadequadas e as estagiárias deveriam justificar a 

resposta dada. A avaliação da situação foi feita em grupo e, em seguida, receberam 

um segundo texto contendo condições adequadas e inadequadas de ensino para 

verificar se tinham condições de identificar o que era adequado ou não, com 

justificativa, mediante instruções escritas.  

 

O treino propriamente dito foi feito com leitura (trecho por trecho) e discussão de três 

textos, mais discussão das observações. O primeiro texto lido foi: Rose, J. C. C. 

“Aprendizagem de leitura e escrita: uma perspectiva comportamental” 

(mimeografado, sem data). O segundo texto foi Rose, J. C. C. “Reforçamento 

diferencial e modelagem” (mimeografado, sem data), privilegiando informações 

sobre oferecimento de condições adequadas de ensino e modelagem para crianças 

que apresentam dificuldades de aprendizagem.  O terceiro texto, elaborado pela 
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pesquisadora, serviu como base para fixar os dois textos anteriores.  Após as 

leituras, discutiram-se as condições de ensino dadas às crianças pelas professoras, 

identificadas nas observações realizadas nas duas etapas anteriores do estudo.  

 

A avaliação final foi realizada com cada estagiária recebendo uma folha de avaliação 

com instruções por escrito. Uma questão era dissertativa e a outra solicitava a 

elaboração de um programa, demonstrando como deve ser utilizado o princípio da 

modelagem.  

 

Etapa 4 – Habilidade de avaliar os pré-requisitos necessários à alfabetização.  
 

Os pré-requisitos para alfabetização são referentes à habilidades que as crianças 

devem possuir para iniciar a aprendizagem de leitura e escrita. Entre elas estão as 

funções psiconeurológicas: desenvolvimento motor amplo, esquema corporal, 

lateralidade, coordenação viso-motora, orientação espacial, orientação temporal, 

discriminação visual e discriminação auditiva; as operações cognitivas: habilidades 

de concentração, memorização, classificação, ordenação, análise e síntese; e a 

linguagem oral: habilidade de audição, fala e linguagem com sentido.  

 

A avaliação inicial pretendia verificar qual era o conhecimento das estagiárias sobre 

os pré-requisitos, apontando quais os necessários para o desenvolvimento da leitura 

e escrita e planejamento de atividades que avaliassem esses pré-requisitos. Cada 

estagiária recebeu folha de avaliação contendo instruções por escrito.  

 

O treino dividiu-se em duas fases. Na primeira utilizou-se, novamente, leitura e 

discussão integral de textos: Barbosa (1990), Leite (1984) e Santos e Simão (1986). 

Na segunda fase do treino iniciou-se a parte prática do treino. Houve algumas 

sessões de observação e registros de desempenhos (capacidades e dificuldades) 

das crianças participantes do estudo (selecionadas durante a segunda etapa, de 

caracterização da criança).  As anotações da etapa 2 foram relidas. Em seguida as 

estagiárias listaram o que as crianças que estavam sob sua responsabilidade 

realizaram de forma satisfatória e as atividades que não conseguiram desenvolver 

ou que desenvolveram de forma inadequada. Em seguida compararam e 
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classificaram as habilidades que faziam parte dos pré-requisitos necessários para a 

alfabetização.  

 

As estagiárias receberam sua folha de avaliação com instruções escritas sobre o 

que deveriam fazer.  Na avaliação final construíram um instrumento de verificação 

de pré-requisitos. “Pretendia-se com isso verificar se as estagiárias seriam capazes 

de elaborar um instrumento de acordo com as dificuldades apresentadas pelos 

alunos (durante as observações) e de acordo com as necessidades que as 

professoras desses alunos diziam que eles possuíam”. (p. 61) 

 

Após elaborado, o instrumento foi aplicado nos alunos para saber quais pré-

requisitos possuíam e quais ainda não haviam desenvolvido.  

 

Etapa 5 – Habilidade de ensinar os pré-requisitos necessários à alfabetização. 
 

Após a identificação dos pré-requisitos para alfabetização, quando não existentes, é 

necessário desenvolvê-los um a um, com atividades próprias. Era importante que as 

estagiárias aprendessem a elaborar atividades de desenvolvimento dos pré-

requisitos para cada criança e fornecer condições de ensino, selecionando e 

aplicando procedimentos eficientes para a sua aprendizagem.  

 

A avaliação inicial foi feita com os dados obtidos da aplicação do instrumento de 

avaliação de pré-requisitos previamente montado e com base nas leituras 

realizadas. Verificava-se se as estagiárias podiam montar um programa de 

desenvolvimento de pré-requisitos para as crianças que não os possuíam e aplicá-lo. 

Foi o que fizeram para cada um dos oito alunos.  Os critérios de desempenho das 

estagiárias foram: “1 – planejamento de, no mínimo, três atividades para cada pré-

requisito; 2 – atividades adequadas para as habilidades; 3 – procedimento adequado 

para desenvolver tais atividades. Cada estagiárias recebeu sua folha de avaliação 

inicial contendo as instruções sobre o que lhes era solicitado fazer (ver Anexo 12).” 

(p. 63) 

 

O treino foi dividido em dois momentos. Primeiramente as estagiárias leram textos 

que analisavam programas de alfabetização, relacionando tipos de atividades e 

 



 304

procedimentos que se utilizam para a execução de tais atividades com os alunos. O 

livro de Leite (1984) “Preparando a alfabetização”166 foi lido; nele, são apresentados 

pré-requisitos como: discriminação auditiva, discriminação visual, análise e síntese, 

comportamento verbal, coordenação motora fina, coordenação motora grossa; e as 

atividades que desenvolvem os mesmos. Em seguida retornou-se ao texto de De 

Rose “Reforçamento diferencial e modelagem”, que apresenta os cuidados 

necessários para garantir a modelagem por aproximações sucessivas. Após a leitura 

dos dois textos, analisaram–se programas de alfabetização (Silveira, 1987 

“Aquisição da leitura: uma análise comportamental; e Witter, 1977 ”Lendo e 

Escrevendo”). O primeiro texto apresentava o desenvolvimento de habilidades 

iniciais de leitura e escrita e o segundo texto apresentava um programa de 

alfabetização com linhas retas e curvas, formas (desenho e letras) e letras de 

imprensa (maiúsculas e minúsculas).  

 

As estagiárias foram retirando do material lido algumas atividades que podiam ser 

utilizadas para o ensino de pré-requisitos e usaram também a parte inicial de 

cartilhas, ampliando o programa que já haviam preparado na avaliação inicial. O 

programa foi aplicado aos seus respectivos grupos de alunos, durante o horário de 

aula normal, em nove encontros de duas horas por três semanas.  

 

As estagiárias receberam a sua folha de avaliação final, com instrução que solicitava 

a observação e o registro de desempenho dos oito alunos participantes do estudo 

(mais 04 alunos adicionais) em situação de ensino-aprendizagem conduzida pela 

pesquisadora e a professora. Em seguida deveriam analisar e avaliar o programa de 

pré-requisitos desenvolvido junto às crianças.  

 

Etapa 6 – Habilidade de identificar reforçadores. 
 

Na etapa dois as estagiárias já haviam aprendido sobre reforçadores, condição 

fundamental para haver modelagem de comportamento. Mas fez-se necessário 

aprofundar o tópico. Os objetivos da etapa 6 foram: “a) identificar o papel de 

reforçadores, ou seja, das conseqüências que se seguem ao desempenho do aluno 

                                                 
166 O referido livro não consta das referências bibliográficas.  
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e que tem como efeito aumentar a freqüência deste comportamento; b) identificar os 

cuidados necessários para utilizar reforçadores de forma eficaz.” (p. 66) 

 

O objetivo da avaliação inicial era levar as estagiárias a identificar os reforçadores 

utilizados por uma professora em situação de ensino-aprendizagem. As estagiárias 

receberam suas folhas de avaliação com um texto, contendo situação de sala de 

aula. A instrução escrita não contou com nenhuma explicação adicional. A tarefa era 

identificar os reforçadores. Receberam então uma segunda folha de avaliação com 

instruções escritas, para que fizessem uma observação e registro de uma criança 

em determinada sala de aula e identificassem prováveis conseqüências reforçadoras 

que poderiam ser oferecidas no processo acadêmico da criança.  

 

O treino propriamente dito constituiu-se, basicamente, de leitura, discussão e 

observações. Foram lidos dois textos, o primeiro era de Rose, J. C. C. 

“Comportamento operante e eventos reforçadores” (mimeografado, sem data), 

tratando de critérios para considerar eventos como reforçadores. O segundo texto, 

anteriormente já mencionado, foi “Reforçamento diferencial e modelagem”. Em 

seguida iniciaram-se as observações e os registros de dados. Elas observaram 

aulas de leitura e escrita do ciclo básico, nas salas de aula freqüentadas pelos 

alunos participantes do estudo registrando: “a) as condições de ensino oferecidas 

pelas professoras a esses alunos; b) as interações entre professoras e os alunos; c) 

o comportamento dos alunos em determinadas situações (por exemplo, professor o 

elogiava – como ele reagia.” (p. 68). Após a observação, listaram os eventos 

reforçadores e identificaram as situações em que ocorriam. Os eventos 

considerados como potencialmente reforçadores foram: elogios, sorriso, deixar a 

criança ler livros infantis, o agrado e expressões verbais como ‘parabéns’, ‘muito 

bem’, ‘ótimo’, entre outros.  

 

Na avaliação final simulou-se uma situação de sala de aula conduzida e 

supervisionada pela professora de estágio para os alunos 1, 2, 3, 4, 9 e cinco outros 

alunos. As estagiárias deveriam observar a situação e registrar quais estímulos 

serviriam como reforçadores para os alunos do estudo  e se foram liberados no 

momento correto ou não (logo após a emissão do comportamento desejado). As 
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folhas de avaliação continham instruções escritas e nenhuma instrução adicional foi 

oferecida.  

 

Etapa 7 – Habilidade de desenvolver atividades de ensino. 
 

Todas as etapas anteriores trataram de habilidades ou repertório básico para 

formação de um futuro professor. A última etapa possibilitou a aplicação conjunta 

das etapas aprendidas anteriormente num atendimento de ensino individualizado a 

cada um dos alunos sob a responsabilidade de cada estagiária. O objetivo da etapa 

era possibilitar às estagiárias oportunidades de praticar e aprimorar as habilidades 

desenvolvidas no atendimento educacional da criança.  

 

A etapa 7 ocorreu em três fases: “a) Planejamento inicial, sem orientação; 

planejamento geral, com orientação; planejamento semanal de atividades, com 

orientação e atendimento às crianças.” (p. 69) 

 

Na fase de planejamento inicial sem orientação, as estagiárias receberam folha com 

instruções escritas pedindo que elaborassem um planejamento de ensino para cada 

um dos alunos sob sua responsabilidade. O objetivo era verificar se poderiam 

elaborar um plano com situações de ensino adequadas e contendo os elementos 

básicos (objetivos, procedimentos, atividades que continham pré-requisitos para as 

próximas atividades/conteúdos, avaliações e duração).  

 

Nada foi conversado sobre as características que o planejamento deveria conter. 

Esperava-se que pudessem incluir nos planos os objetivos terminais e intermediários 

para cada grupo de alunos, pelo conhecimento prévio que possuíam de modelagem. 

Dois encontros foram necessários para cumprir essa primeira fase e em seguida 

iniciou-se a segunda fase com nove encontros de orientação.  

 

Na fase de planejamento geral com orientação, realizado em nove encontros de 

duas horas de duração, aprimorou-se o planejamento elaborado na fase anterior. 

Houve orientações de como planejar condições necessárias para a aplicação de um 

programa de ensino. Foram realizadas atividades como: confecção de material 

didático a ser usado na fase seguinte da etapa 7; análise de cartilhas e planos de 
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ensino de professores do ciclo básico; gravações de conversa entre pesquisadora e 

estagiárias sobre as dificuldades que tinham para selecionar atividades a serem 

desenvolvidas com os seus alunos e como desenvolvê-las. As gravações serviam 

para a pesquisadora melhor analisar como cada estagiária poderia desenvolver o 

trabalho na fase seguinte e melhor orientá-la.  

 

Na fase de planejamento semanal de atividades com orientação e atendimento à 

criança, as estagiárias montaram um programa de ensino para seus alunos, 

realizado em três atendimentos semanais de uma hora e meia de duração cada um. 

Nos trinta minutos restantes conversavam com a pesquisadora, tiravam dúvidas e 

planejavam atividades.  

 

Em todos os planejamentos semanais as estagiárias deveriam propor objetivos, 

atividades de acordo com os pré-requisitos a serem trabalhados, procedimento a ser 

utilizado e avaliações. No decorrer do atendimento as estagiárias ainda 

apresentaram dificuldades em decidir atividades que seriam adequadas para os 

alunos, em como conduzir essas atividades e decidir que recursos utilizar.  Foram 

então realizadas mais três gravações, em separado, com cada estagiária, com 

duração média de 15 minutos cada, nos períodos de planejamento semanal e 

durante as sessões de orientação. Nesses encontros gravados a pesquisadora e a 

estagiária falavam sobre o que e como desenvolver determinadas atividades. Tendo 

em vista as atividades de desenvolvimento de pré-requisitos seguintes.  

 

Para verificar se as estagiárias estavam fazendo uso das habilidades acadêmicas 

adquiridas na primeira fase do estudo a pesquisadora usou:  

 

“a) desempenho acadêmico de cada aluno, nas sessões de atendimento; b) 

aprovação final, para a série seguinte em que estava regularmente matriculado o 

aluno; c) observação das atividades desenvolvidas em conjunto, entre estagiárias 

e seus alunos. Em algumas observações, a pesquisadora conduziu algumas das 

atividades para verificar se eles estavam realmente aprendendo e examinava 

também os cadernos dos mesmos para verificar se as atividades estavam de 

acordo com o planejamento e as dificuldades dos alunos. Os dados obtidos nessa 

fase foram discutidos com as estagiárias; d) as gravações dos relatos das 
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estagiárias sobre o trabalho serviram para verificar quais eram os dados sobre as 

dificuldades das estagiárias e como elas estavam evoluindo, se estava havendo 

um aprimoramento ou não.” (ps 72 e 73) 

 

Após apresentação detalhada de resultados para todas as etapas, a autora 

apresenta a discussão geral e a conclusão do trabalho.  

 

Os resultados obtidos pelo Instrumento de Avaliação de Habilidades de Gatti e 

Bernardes (utilizado antes da etapa de intervenção) mostraram que as estagiárias 

possuíam algumas noções do trabalho a ser realizado. O desempenho de tomar 

decisões teve uma boa melhora após o treino, nas demais (levantar hipóteses e 

tomar decisões de acordo com as hipóteses levantadas) apenas a estagiária 1 se 

sobressaiu, mas ela já apresentara bons resultados mesmo antes do treino. 

 

Das habilidades desenvolvidas no treinamento, as estagiárias aprenderam a 

observar e a caracterizar academicamente as dificuldades das crianças. Perceberam 

que as professoras das crianças não estavam preparadas para lidar com as crianças 

pois não planejavam condições de ensino adequadas às dificuldades dos alunos. O 

programa de treinamento também foi eficiente em ensinar às estagiárias como 

identificar condições de ensino, conceituar e identificar os pré-requisitos necessários 

para que ocorra a alfabetização, elaborar programas que levem grupos de alunos a 

desenvolver pré-requisitos não desenvolvidos e a utilizar-se de reforçadores e 

modelagem.  

 

As três estagiárias desenvolveram atividades de ensino junto aos alunos e 

utilizaram-se do conjunto de habilidades treinadas anteriormente, levando-os a 

superação das dificuldades acadêmicas.  

 

O procedimento utilizado no estágio, como o treino das habilidades básicas de um 

professor, a avaliação constante e o trabalho conjunto entre supervisora de estágio e 

estagiárias foi considerado como responsável pelos bons resultados obtidos.  
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O desempenho das estagiárias foi confrontado com o das que não participaram do 

estudo e considerado diferenciado. Aquelas não precisavam de ajuda de colegas ao 

se dirigirem para a sala de aula; elaboravam as atividades; conseguiam conduzir os 

alunos nas atividades planejadas, atendiam individualmente a criança que 

apresentava dificuldades, planejando atividades complementares e dando-lhes a 

atenção necessária, bem como conseguiam manter os alunos em sala de aula.  

 

A avaliação constante do estágio realizado pela professora-supervisora levou à 

melhoria constante do programa, retornando às etapas anteriores quando surgiam 

dificuldades e buscando a superação das falhas. A atuação da professora-

supervisora foi de contato constante, instruindo, tirando dúvidas, reforçando, 

corrigindo e contribuindo para uma formação mais adequada das estagiárias.  

 

As sugestões levantadas pela autora para futuros estudos foram: a) o aumento do 

número de estagiárias influenciaria nas condições de ensino oferecidas, 

preservando-se a qualidade do estágio?; b) Sobre as habilidades treinadas a autora 

pergunta se foram suficientes para prepará-las adequadamente para enfrentar o 

futuro campo de trabalho, se não seria necessário introduzir novas habilidades e se 

não haveria necessidade de retirar alguma habilidade desenvolvida no programa de 

treinamento; c) sobre as condições que podem ser oferecidas de modo a preparar a 

estagiária para enfrentar a situação de sala de aula, efetua as seguintes perguntas:  

 

“As condições de ensino oferecidas a essas três estagiárias serão suficientes 

para um maior número de estagiárias? Será necessário oferecer outras 

condições? Que tipos de condições? Como atender a um maior número de 

estagiárias? Se algumas precisarem se deslocar para outras escolas, será 

possível oferecer a elas as mesmas condições oferecidas àquelas estagiárias que 

estagiam na própria escola onde freqüentam o curso de formação?” (p. 133).  

 

Apesar de efetuar questões relacionadas ao número de estagiárias e seu futuro 

aumento, a autora acredita que, se bem analisado e planejado, seria possível levar o 

estágio a um grupo maior de estagiárias e que a proposta de estágio contribui no 

sentido de melhor preparar as estagiárias para serem profissionais de educação.  
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Filosofia da ciência da análise do comportamento fornecida ao professor  
 
Não há ênfase neste aspecto.  

 

Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 
 

O reforço diferencial na modelagem por aproximações sucessivas é trabalhado na 

etapa 3 (habilidade de aplicação de princípios de aprendizagem na análise e 

planejamento de condições de ensino).  

 

Métodos de pesquisa ensinados ao professor 
 

Habilidade de observação e de registro/descrição do comportamento da criança é 

ensinada na etapa 1 do programa de treinamento. As estagiárias aprenderam a 

observar a criança e o professor, e a descrever seus comportamentos, mais as 

características do ambiente físico e social onde o comportamento era emitido. Elas 

identificavam as condições em que ocorria a observação (quando, onde e quem - 

ambiente físico, ambiente social, descrição do sujeito observado) e registravam o 

comportamento e as circunstâncias ambientais em que ocorria (como - o que) com 

técnicas de registro apropriadas.  

 

Ensino  
 

A habilidade de caracterizar a criança (conhecer suas capacidades e limitações 

relativas ao desempenho acadêmico), foi ensinada às estagiárias na etapa 2 do 

programa de treinamento, logo após o treino de observação. A habilidade de 

caracterização pode ser considerada como habilidade concernente ao conhecimento 

do aluno e suas possibilidades (para quem ensinar), relativa ao ‘papel do professor’.  

 

A habilidade de aplicação de princípios de aprendizagem na análise e planejamento 

de condições de ensino trabalhada na etapa 3 do programa de treinamento, diz 
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respeito à utilização de modelagem como estratégia de ensino (como ensinar) e, 

indiretamente à concepção de ensino como arranjo sistemático e intencional de 

contingências’. Para a autora, tanto o reforçamento diferencial como a modelagem 

são habilidades básicas para domínio do professor. Essas habilidades básicas são 

relacionadas pela autora à avaliação do ‘repertório inicial’ (observação e 

caracterização) da criança e ao estabelecimento de objetivos finais ou 

intermediários, uma vez que a modelagem parte do repertório pré-existente e se 

dirige a um ‘objetivo’ previamente especificado em termos comportamentais167.  

 

A etapa 4 do programa de treinamento foi constituída do ensino da habilidade de 

avaliar os pré-requisitos necessários à alfabetização (psiconeurológicos, cognitivos e 

de linguagem, cujas subcategorias já foram mencionadas anteriormente). Tal 

habilidade pode ser considerada, assim como a da Etapa 1 já mencionada,  como 

habilidade concernente ao conhecimento do aluno e suas possibilidades (para quem 

ensinar), relativa ao papel do professor.  

 

Na etapa 5 era trabalhada a habilidade de ensinar os pré-requisitos necessários à 

alfabetização, elaborando atividades e fornecendo condições adequadas de ensino. 

Tal aspecto diz respeito ao planejamento do programa de ensino de pré-requisitos, 

aspecto centrado em ‘papel do professor’ que é responsável pelo planejamento 

sistemático e intencional do ensino, bem como, de execução de seu plano. Também 

relaciona-se ao aspecto amplo ‘como ensinar’ embora não se centre 

especificamente em nenhum de seus sub-itens.   

 

A habilidade de identificar reforçadores, desenvolvida na Etapa 6, constitui-se em 

habilidade concernente a como ensinar, mais especificamente, à correta e efetiva 

utilização de reforçadores. Também se constitui em habilidade associada à ensinada 

na etapa 3 (modelagem e reforçamento diferencial com princípios de aprendizagem 

aplicados na análise e planejamento de condições de ensino), associada a como 

ensinar, centrada em estratégias de ensino.  Um aspecto interessante a ser 

ressaltado é que a habilidade de identificar reforçadores está relacionada à 
                                                 
167 Dentro de um continuum coerente e articulado de trabalho.  
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habilidade de efetuar análise funcional do comportamento ou de entendê-lo como 

em relação com condições antecedentes e, principalmente, conseqüentes 

(concepção de comportamento e de contingências de reforçamento)168.  

 

A Etapa 7 englobou todas as atividades anteriores. Nesta etapa a pesquisadora 

esperava o desenvolvimento das funções do professor relacionadas ao 

planejamento, desde a observação do repertório inicial até a avaliação, passando 

pelo estabelecimento de objetivos terminais e intermediários (trabalhados quando do 

desenvolvimento do tópico ‘modelagem’), pelos procedimentos, atividades e duração 

do plano. Foi realizada inicialmente sem orientação da pesquisadora e, num 

segundo momento, com orientação. 

 

Observa-se ainda que o programa de treinamento das estagiárias obedece uma 

sequência lógica e gradual de dificuldade, que foi, conseqüentemente, utilizada no 

desenvolvimento de atividades com os alunos sujeitos da pesquisa, afinados como o 

princípio de transformação de conteúdos em pequenos passos e em seqüência.   

                                                 
168 Não é possível identificar reforçadores a priori e a forma de ensino utilizada com as estagiárias 
(observação, listagem de eventos, identificação das situações em que ocorriam, relação entre os 
mesmos) possibilitou o desenvolvimento dessa habilidade. 
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MAZZARO, José Luiz (1996). Educação para a saúde: Avaliação de um programa 

de ensino de assistência primária à saúde do escolar. Dissertação apresentada 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCAr, como parte 

dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em Educação Especial. 

Orientada pelo Prof. Dr. Nivaldo Nale.  

 

Resumo do autor: Este trabalho teve por objetivo avaliar a eficácia de um programa 

de ensino, nos moldes da assistência primária em saúde, implementado junto a um 

grupo de oito professoras de pré-escola, 1ª e 2ª séries de uma escola rural de 

Brasília. Inicialmente foi desenvolvida uma investigação, em cinco escolas rurais da 

cidade, objetivando colher dados sobre a realidade dessas instituições que 

subsidiasse, em conjunto com dados bibliográficos, a construção de um programa de 

ensino que visava fundamentar os professores em relação a alguns aspectos de 

saúde e ensinar-lhes habilidades de caráter prático, sobretudo de prevenção de 

problemas de saúde. Escolhida a escola rural para o desenvolvimento do programa, 

foram constatadas péssimas condições sanitárias, o que praticamente 

impossibilitava as ações do programa, tal como planejado. Decidiu-se, após as 

devidas adaptações, integrar as ações educativas a um trabalho de intervenção 

necessário, implementado-os concomitantemente, de forma complementar e 

articulada. Os dados para a avaliação do programa foram colhidos de três estudos, 

relacionados à saúde dos olhos, higiene ambiental e nutrição, através de pré e pós-

testes, de avaliações opinativas e de trabalhos de campo conduzidos pelas 

professoras incluindo avaliação de acuidade visual das crianças da escola, 

diagnóstico das condições sanitárias, levantamento de dados antropométricos como 

indicadores do estado nutricional, entre outros. Estes trabalhos foram ratificados por 

profissionais da saúde escolar ou por procedimentos avaliativos conduzidos pelo 

pesquisador, os quais deram validação externa ao estudo. Como conseqüência 

natural dos trabalhos de campo, desenvolveram-se formas diversas de intervenção, 

que modificaram profundamente algumas condições da escola intimamente 

relacionadas à saúde dos educandos. O programa de ensino e intervenção mostrou-

se eficaz e adequado ao contexto, tendo produzido resultados muito satisfatórios, o 

que demonstra que professores devidamente preparados podem e devem colaborar 

com ações de ou voltadas para a saúde.  
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Justificativa para a formação do professor 
 

O autor escolheu uma escola rural em Brasília, vinculada à Fundação Educacional 

do Distrito Federal (FEDF), devido ao fato de ter vivenciado por 10 anos, como 

professor da Fundação Educacional na periferia de Brasília, problemas variados 

como repetência, evasão escolar, precárias condições sanitárias das escolas etc. 

Não há menção a vínculo institucional presente no momento da pesquisa, mas é 

uma hipótese não descartada.  

 

Na introdução do trabalho o autor discorre sobre o capitalismo da América Latina e 

no Brasil, sobre a desigualdade na distribuição de renda e a combinação recessão 

mais inflação que afeta, principalmente, as camadas mais pobres da população. Ao 

falar sobre o resultado dessa situação de desigualdade (inerente ao capitalismo de 

acordo com uma visão marxista), sobre a infância, apóia-se em Pachoal Lemme 

(1988), para quem a desigualdade produz uma infância que apresenta desnutrição, 

lesão cerebral, abandono e carência de toda espécie, com conseqüências como 

fracasso escolar e delinqüência infantil e juvenil.  

 

Para o autor, o caminho para qualquer transformação social passa pela educação, 

mesmo porque, é praticamente a única forma de ascensão social em uma sociedade 

capitalista. Porém, o autor deixa claro que seria ingenuidade pensar que a 

educação, por si só, seja a grande alavanca de transformação.  Apesar da 

importância do acesso à educação, a trajetória das crianças mais pobres à ela deixa 

a desejar. Apoiando-se em Patto (1977) afirma que a trajetória da criança de nível 

sócio-econômico baixo na escola passa por três estágios, o primeiro é a reprovação, 

o segundo é a classe especial (que também não atende suas necessidades) e o 

terceiro é a evasão escolar.  

 

Também menciona outros efeitos deletérios de nosso sistema econômico sobre a 

infância e o fracasso de nosso sistema educacional como falta de higiene e doenças 

dela decorrentes, além da própria desnutrição. Para o autor, os elevados 

percentuais de fracasso, repetência e evasão escolar evidenciados em nossa rede 

pública estão diretamente ao modelo econômico e conseqüências dele decorrentes 
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sobre o estado de saúde das crianças e sua capacidade de aprendizagem. “Hoje 

existe consenso generalizado de que os principais determinantes da capacidade de 

aprendizagem das crianças que entram no ensino fundamental são o estado 

nutricional, a saúde e o meio social em que vivem. (WCEFA, 1990).” (p. 2). Além do 

documento elaborado na Conferência Mundial de Educação (WCEFA) também 

apóia-se em outros autores para justificar a relação entre desenvolvimento 

intelectual, condições sociais e fracasso escolar, como Saviani (1987), Souza 

(1977), Kafuri (1985), Liang contido em Chaves (1975) e MacAulliffe e col. (1991). 

Destaca especialmente a questão da desnutrição calórico-protéica, relacionada a 

baixo peso, nanismo, excepcionalidades como déficit mental e problemas de visão, e 

até problemas de relacionamento social e agressividade relacionados a estados de 

hipoglicemia, gerando fracasso escolar.  

 

O autor expõe números alarmantes de doenças seculares (esquistossomose, 

doença de chagas, hanseníase), algumas consideradas extintas (como a cólera e a 

dengue) que assolam grandes contingentes populacionais. Além destas, da 

desnutrição e anemias nutricionais, haveriam outras tantas de natureza crônico-

degenerativa, infecciosa e parasitária, além de problemas dentários e deficiências 

orgânicas que tornam o organismo mais vulnerável a doenças em geral.  

 

Crianças desnutridas apresentam maior vulnerabilidade (por baixa imunidade) à 

doenças infecto-contagiosas  e parasitárias, num verdadeiro ciclo mórbido que leva a 

conseqüências as mais variadas sobre a saúde, chegando à mortalidade. 

Exemplifica com o sarampo e a diarréia, que mata crianças pobres mas cujo índice 

de mortalidade em camadas mais nutridas da população é insignificante.  A diarréia 

no Brasil está relacionada à falta de saneamento básico (rede de esgoto e água 

tratada), além de falta de higiene pessoal e com utensílios domésticos, alimentos e 

falta de educação geral e sanitária. Em 1994 23% dos municípios brasileiros não 

tinham sistema de esgotos.  

 

“As taxas de mortalidade infantil são consideradas excelentes indicadores de 

saúde e desenvolvimento social, refletindo as condições de moradia, nutrição, 

educação e saneamento ambiental, entre outros. No Brasil, apesar da clara 

tendência de queda dos índices de mortalidade infantil na última década (45 por 
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mil), ainda estamos longe do ideal e distantes de países latino-americanos como 

o Chile, Panamá, Uruguai, Costa Rica e Cuba, que apresentam índices inferiores 

a 25 por mil – quase metade!” (p. 5)  

“Segundo dados do UNICEF (1991), 60% dos casos de mortalidade infantil são 

causados pela diarréia, pneumonia, sarampo, tétano e coquecoluche, todas 

doenças que poderiam ser tratadas ou evitadas a custo muito baixo.” (p. 5) 

 

No entanto, a cobertura vacinal pra tais doenças não era considerada satisfatória 

segundo meta da Organização Mundial de Saúde, especialmente na região 

Nordeste, resultando numa triste combinação entre doenças parasitárias e anemia 

que atinge, principalmente, as crianças.  

 

Critica o sistema de saúde brasileiro, que seria caracterizado por ações 

centralizadas e desordenadas em todas as esferas e níveis de atuação, privatização 

e clientelismo político-partidário, por modelo de atenção centrado na cura da doença 

e na hospitalização, ausência de ações de prevenção e saneamento básico, 

inadequação qualitativa e quantitativa da oferta de serviços, inexistência de 

controles sobre a rede de prestadores de serviço, profissionais desmotivados e não 

qualificados, uso inadequado de técnicas e equipamentos etc. Conviveria também (o 

sistema de saúde) com a corrupção e os desperdícios, escassos recursos 

financeiros (1,6% do PIB na época da realização do trabalho).  

 

Olhava com alento os princípios de descentralização e municipalização da saúde 

que tinha início da época, com o processo de implantação do SUS na direção dos 

preceitos constitucionais e recomendações da IX Conferência Nacional de Saúde. 

Porém, também tinha ciência das dificuldades em qualquer processo de 

transformação ou redistribuição de poder, recursos, redefinição de papéis etc.  

 

As iniciativas em Assistência primária em saúde, como movimento fomentado pela 

OMS (Organização Mundial de Saúde) no Brasil são analisadas pelo autor. Trata-se 

de um movimento que ganhou força em final da década de setenta visando prestar 

serviços simples, eficazes e para todos os indivíduos e famílias da comunidade.  

Tais propostas, segundo o autor, teriam sofrido resistência e rejeição por parte de 
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dirigentes de saúde. O modelo ortodoxo ainda prevaleceria, sendo voltado mais para 

os interesses dos produtores de serviços e insumos de saúde do que para a 

população propriamente dita.    

 

Curiosamente, as necessidades de saúde da grande maioria da população seriam 

bem mais simples do que as prestadas pelo modelo mais ortodoxo, necessitando 

predominantemente de serviços e insumos de cuidados primários.  Cita o exemplo 

do Ceará que teria reduzido sua taxa de mortalidade infantil por doenças diarréicas 

em um terço no decorrer de 1986 a 1989. Este teria sido um caso de programa 

alternativo de saúde com intervenção da educação, com treinamento de 6.0000 

mulheres para atuarem com agentes comunitárias de saúde durante a seca de 1987.  

 

Elogia o PACS (programa nacional de agentes comunitários de saúde) lançado em 

1991 pelo governo federal e outros procedimentos de ações simplificadas à saúde e 

de valorização de medicina preventiva.  

 

Em seguida, centra-se no aspecto escola e promoção da saúde. Apresenta dados 

da UNICEF segundo os quais programas com ações voltadas para saúde e nutrição 

elevam probabilidade de matrícula nas escolas, elevam rendimento nos primeiros 

anos do ensino fundamental, aprimoram habilidade cognitiva, mudam expectativas 

dos pais sobre potencial dos filhos além, é claro de melhorar as condições de saúde 

e de nutrição.  

 

Ramos e Queiroz (1979) afirmam que programas de ação preventiva desde a 

educação pré-escolar permite diminuir a população portadora de distúrbios de 

desenvolvimento os mais variados e ampliar a evolução integral da criança.  

 

O atendimento pré-escolar no Brasil teve expansão na década de 1970 e foi incluída 

como obrigatória na Constituição de 1988. Porém, segundo o autor, o atendimento 

em creche e pré-escola ainda não atingia grande parte da população, além do 

atendimento existente ser precário, especialmente no que tange à formação de 

recursos humanos. 
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Cita Pérez-Ramos (1992) para quem metade dos casos de retardo mental poderia 

ser evitado se adotados conhecimentos sobre prevenção e atendimento precoce, na 

hora precisa, para uma população carente de saúde e estimulação adequada.  

Mazzaro, apoiando-se em Mosqueira e Stobaus (1983) aconselha a inclusão de um 

médico escolar ou equipe sanitária nas escolas para aconselhamento de pais e 

outras pessoas a respeito de problemas de saúde.  

 

A institucionalização da medicina escolar ocorreu a partir de 1880 na Alemanha e 

Estados Unidos e na primeira década do século XX na Europa, Japão, América 

Latina e Austrália. Fala sobre a história dos serviços de inspeção sanitária escolar 

(RJ) e instrução pública (SP) e sua preocupação com a saúde do escolar, expressa 

em orientações sobre doenças infecciosas, higiene infantil e até preenchimento de 

fichas ‘antropodedagógicas’ com informações sobre atenção, inteligência, memória e 

comportamento dos alunos. Essas medidas são encaradas como bastante 

importantes para o autor e para Lima (1985), especialmente levando-se em 

consideração que nas décadas de 30 a 60 as práticas sanitárias foram deixadas de 

lado, e a ênfase passou a ser dado ao atendimento curativo individualizado. “Neste 

período ocorre o aparecimento da medicina especializada, estimulada pelo aumento 

do número de hospitais particulares, equipados com aparelhamento tecnológico.” (p. 

12) 

 

O abandono de práticas sanitárias na saúde afetou a saúde do escolar. A atenção à 

saúde do escolar só voltou com a Lei 5.692/71 que tornou compulsórios os 

programas de saúde no país, a despeito de todas as críticas que sofreu. Menciona o 

documento elaborado por um grupo técnico da Secretaria de Educação de São 

Paulo e da Faculdade de Saúde Pública da USP denominado “Programas de Saúde 

no Sistema de Ensino no Brasil”, que “deixa patente a importância da criança ser 

estimulada para a aprendizagem, aprendendo novos comportamentos que revertam 

em benefício de sua saúde e da saúde da coletividade, inclusive a tomar decisões 

com base no conhecimento científico adquirido. O documento enfatiza, também a 

importância da Educação em Saúde estar presente em todos os aspectos da vida 

escolar, como também, da escola estabelecer uma comunicação estreita com a 

comunidade onde está inserida, envolvendo-a em sua política de saúde.” (p. 13) 
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Menciona o Parecer 2.264/72 do Conselho Federal de Educação segundo o qual a 

coordenação dos programas de educação em saúde na escola deve ser confiada a 

um professor após treinamento específico e em colaboração com serviços de saúde 

da comunidade e universidades. Também apresenta os objetivos e diretrizes do 

Ministério da Educação e do Desporto, em conjunto com o Ministério da Saúdo 

elaborados em consonância com a resolução número 40 do Conselho Nacional de 

Saúde.  

 

E o papel do professor na implantação e manutenção dos programas de assistência 

primária à saúde? Trata-se de proposta, segundo o autor, que encontra fragmentos 

na história da educação em saúde no Brasil, cujas primeiras atividades ocorreram 

por volta de 1889, conforme salientado por Bicudo Pereira, com impressos 

esclarecedores à população sobre medidas preventivas de doenças como peste, 

tuberculose e febre tifóide e aulas para professores primários e alunos da escola 

normal. Menciona também um trabalho apresentado em 1923 no I Congresso 

Brasileiro de Higiene em que o autor (Paula Souza) defendia a idéia de utilizar o 

professor em trabalhos de saúde pública, levando à abertura de um curso de 

educadores sanitários para preparo de professoras primárias. Menciona outros 

trabalhos semelhantes como outro de Paula Souza, e o de Lex (1967).  

 

Sobre a importância da educação em saúde relata estudos que estabelecem relação 

entre educação e condições de saúde, como os de Pavarini (1990) e Netto (1983), 

entre outros. A falta de recursos humanos na área de saúde pode ser 

complementada, segundo o autor, pelo próprio professor, bem orientado e bem 

treinado, democratizando as informações de saúde e promovendo integração lar-

escolar-comunidade. Além do mais, problemas sociais diversos relacionados à 

saúde pública e saúde preventiva têm repercussão direta no campo educacional, 

conforme já mencionado.  

 

Para alguns, as assistências médica, odontológica, alimentar e material escolar, não 

exerciam função educativa, mas possuiriam caráter meramente assistencialista; para 

outros, a escola seria o local ideal para a prestação de tais serviços. A discussão se 

polariza entre as duas posições. Para o autor, sendo a escola o ambiente ideal para 
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essas ações ou não, o fato é que as crianças não podem esperar pelo desenrolar da 

discussão acadêmica, precisando de  auxílio em suas condições de higiene, nutrição 

e saúde. A escola pode corrigir ou agravar, por exemplo, os efeitos na saúde 

provocados por agravos na gestação, parto e primeiros anos de vida. Aproveita-se 

ou perde-se, portanto, a oportunidade de mudar as perspectivas de saúde de um 

adolescente ou de um adulto (Machado, 1978). 

 

Para alguns autores, o contato diário entre professor e alunos é um contato 

privilegiado para detecção de inúmeros problemas de saúde que a criança possa 

apresentar (Cruz, 1980; Osmo e col., 1980; Homem D’el-Rey, 1980).  

 

Para o autor, o preparo de recursos humanos que estejam em contato direto e 

permanente com a população atingida é uma ação de assistência preventiva e 

primária à saúde e uma necessidade social. O setor de saúde necessitaria da ajuda 

de outros setores para a consecução de seus objetivos, especialmente em países 

não desenvolvidos. Menciona a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários 

da Saúde realizada na URSS em 1978 onde foi sugerido o trabalho conjunto entre 

Educação e Saúde na escola e na comunidade, promovendo “ações ligadas ao 

saneamento, à imunização das doenças transmissíveis, à alimentação e aos 

primeiros socorros, entre outro.” (p. 18).  

 

O autor vê na figura do professor de primeiro grau a solução para a carência de 

recursos humanos em saúde nas escolas, atribuindo ao mesmo papel decisivo na 

conquista de melhores condições de vida e saúde: “O professor – especialmente 

aquele de pré-escola e de primeiro grau – devidamente treinado e motivado, poderá 

representar um papel decisivo no sentido de suprir a carência de recursos humanos 

para a saúde em nossas escolas. Esse profissional tem a vantagem de já dispor de 

uma clientela, conhecê-la, permanecer longo período de tempo com ela, ter contato 

permanente com os familiares e gozar de credibilidade junto à comunidade.” (p. 18 e 

19). É com base nessa crença, de busca de caminhos alternativos para a solução de 

problemas educacionais e de saúde, que o autor propõe o seu programa de ensino 

objetivando ensinar habilidades de prevenção, intervenção curativa ou 

encaminhamento, em assistência primária à saúde.  
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O autor tinha a intenção de implementar o programa em escola rural de Brasília em 

função de trabalho anterior na periferia, onde observou uma série de problemas 

como repetência, evasão escolar; precárias condições sanitárias das escolas; 

descaso das autoridades em relação a essas condições; falta de higiene e de 

hábitos saudáveis por parte dos educandos e conseqüentes distúrbios de saúde; 

ausência de trabalho consistente por parte dos professores no que tange aos 

aspectos de higiene e saúde.  

 

Estabeleceu o trabalho em sete fases consecutivas: “investigação inicial; construção 

do programa de ensino e implementação experimental de uma unidade desse 

programa; escolha do local para implementação do programa; caracterização do 

local escolhido; adaptação do programa de ensino à realidade local; implementação 

dos programas de ensino e pesquisa; avaliação do programa.” (p. 19) 

 

Descreve o trabalho de intervenção acoplado ao desenvolvimento do programa de 

ensino que se pretendia ministrar, desde a fase ‘diagnóstica’ do projeto até a sua 

avaliação  

 

Investigação inicial sobre condições das escolas rurais do Distrito Federal 

 

Desenvolveu-se investigação inicial sobre escolas públicas rurais do Distrito Federal, 

visando subsidiar o planejamento e a construção de programa de ensino. O trabalho 

de campo dessa investigação inicial envolveu cinco escolas da zona rural do Distrito 

Federal (10% do total de escolar de 1o grau e ensino pré-escolar), levantando 

informações sobre condições sanitárias das escolas; contribuições das escolas para 

com a saúde dos educandos e da comunidade; recursos de saúde disponíveis; 

condições de higiene e aspectos de saúde dos pré-escolares e escolares das duas 

primeiras séries do 1o grau. Para tanto observou as dependências das cinco escolar 

e condições de higiene e saúde de 123 alunos (pré-escolares e escolares das duas 

primeiras séries do 1o grau). Entrevistou os cinco diretores das cinco escolas, cinco 

professoras, cinco mães, cinco agentes de saúde e dois médicos do Programa 

Integrado de Saúde Escolar (Projeto da FEDF que atende às exigências da Lei 

5692/71) ligados a essas escolas.  
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Os resultados apontam para rede física razoável (salas de aula, banheiros, 

lavatórios, rede elétrica, hidráulica e de esgoto), porém, deixando a desejar em água 

tratada, material de higiene individual, coletiva e de limpeza.  Aponta precariedade 

nas condições de saúde e higiene dos educandos da zona rural. Os médicos do 

PISE (Programa Integrado de Saúde Escolar) relataram que os problemas mais 

frequentes são verminoses, cáries, desnutrição e problemas visuais. O apoio que a 

Fundação Educacional do Distrito Federal oferecia, mediante atuação dos agentes 

de saúde do PISE limitava-se à visitas eventuais e espaçadas com desenvolvimento 

e testes de acuidade visual e auditiva, ou palestras aos professores, alunos e 

comunidade.  

 

Segundo informações do Departamento de Pedagogia do FEDF, o PISE estaria 

enfrentando problemas relacionados à insuficiência de recursos financeiros e de 

recursos humanos gerando diminuição do quadro de servidores do programa (daí o 

espaçamento das visitas às escolas).  

 

Os alimentos recebidos pela escola poderiam ser enriquecidos com verduras e 

legumes para recuperar crianças desnutridas e a ficha de acompanhamento de 

saúde e aptidão física do aluno (SAF) poderia ser completada e/ou atualizada.  

 

As professoras identificavam problemas de saúde dos seus educandos (dores de 

dente, dores de barriga, problemas de pele, presença de piolhos, sarna, desnutrição, 

dificuldades para enxergar e falta de higiene) mas não se sentiam seguras para 

desenvolver trabalhos preventivos ou curativos. Informavam os pais ou a direção da 

escola quando o problema era grave ou quando era “piolho”.  

 

As professoras mostraram-se interessadas num treinamento em saúde, as mães 

entrevistadas mostraram-se receptivas a trabalhos comunitários, e todos os demais 

envolvidos (diretores, agentes de saúde, médicos e pessoas da comunidade) foram 

favoráveis à implantação de projeto de educação e saúde nas escolas pesquisadas.  

 

As observações de campo fortaleceram a convicção inicial da necessidade de 

implantar um programa alternativo de educação e saúde nas escolas. O programa 
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de ensino foi desenvolvido com base nas idéias de Nale (1989)169 sobre aprendizado 

de habilidades significativas. Na leitura efetuada pelo autor a respeito de Nale, a 

escola escolheria opções menos significativas para a formação do indivíduo e com 

pequena probabilidade de se incorporar ao repertório de habilidades dos alunos. 

Exemplifica com o aprendizado de leis, princípio, nomenclaturas com finalidade de 

memorização e não de explicação de eventos ou relação com outros princípios, 

como o aprendizado sobre o corpo humano, que pode ser uma “enxurrada de nomes 

e descrições de estruturas e funções” ou ocasião para “identificar e localizar no 

próprio corpo as estruturas anatômicas e os órgãos mais importantes e explicar as 

funções de cada um nos aparelhos e sistemas em que se situam”.   

 

Em seguida identificou e caracterizou as habilidades consideradas importantes de o 

professor dominar para atuar de forma preventiva na área de saúde e definiu os 

temas que seriam abordados e o planejamento de atividades e estratégias de ensino 

e de avaliação do programa de ensino.  

 

Os tópicos gerais que o programa deveria abordar foram nove: Higiene corporal e do 

ambiente; vacinação; diarréia e desidratação; desnutrição; doenças comuns da 

infância; prevenção da saúde dos olhos, ouvido e da boca; primeiros socorros; 

educação para a saúde; recursos da comunidade. Em relação a esses nove tópicos 

propôs objetivos de ensino a partir da conceituação de Botomé (1981) “como classes 

de comportamento escolhidos pelo professor, entre um grande número de 

alternativas, por serem aqueles que traduzem as relações a seu ver mais 

importantes de serem aprendidas entre o que o aluno (no caso, o professor de 1o 

grau) deve conhecer ou ser capaz de fazer, face a determinados aspectos ou 

situações, de modo a gerar as conseqüências desejáveis ou necessárias no 

ambiente.” (p. 27 e 28) 

 

O autor apresenta os objetivos terminais e intermediários extensa e 

detalhadamente em anexo do trabalho, mas também apresenta uma exemplificação 

dos mesmos no corpo do trabalho, denominados pelo autor como objetivos que 

incluem o desenvolvimento de habilidades de fundamentação técnico-científica 

                                                 
169 Nivaldo Nale foi também orientador do trabalho ora apresentado.  
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(conforme relacionado a seguir) e habilidades da caráter prático: Relacionar 
higiene corporal com promoção de saúde e bem estar; Compreender a 
importância da higiene na manutenção, manuseio e conservação dos 
alimentos; Explicar as principais vantagens da proteção conferida pelas 
vacinas; Descrever as causas mais freqüentes de diarréia e desidratação; 
Explicar a importância da ingestão hídrica e dos cuidados de higiene na 
prevenção da diarréia e da desidratação; Identificar fatores de risco para o 
desenvolvimento de desnutrição; Identificar os problemas de saúde mais 
comuns que interferem no processo de aprendizagem; Reconhecer a 
importância do trabalho multidisciplinar na fixação dos conhecimentos 
adquiridos; Reconhecer a importância da socialização dos conhecimentos de 
saúde.  
 

A exemplificação de objetivos de desenvolvimento de habilidades de caráter 
prático (procedimentos e técnicas) é dada em relação ao tema ‘diarréia e 

desidratação’: Orientar a adoção de medidas preventivas de diarréia e 
desidratação; Orientar os pais quanto aos cuidados domiciliares preventivos 
contra diarréia e desidratação; Orientar os pais quanto aos cuidados a serem 
tomados, especialmente com as crianças, durante a estação seca de Brasília; 
Agir de forma adequada quando do aparecimento de sinais e sintomas 
indicativos de diarréia e desidratação; Ser capaz de preparar (e de explicar aos 
pais como se prepara) o soro de reidratação oral; Explicar os cuidados 
relativos ao uso adequado do soro de reidratação oral; Orientar os pais quanto 
à necessidade de cuidados para a recuperação de quadros de desidratação; 
Identificar ocasiões em que se faz necessário procurar serviços médicos.    
 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do 
professor.  
 

Caracterização das condições da escola onde o projeto foi desenvolvido  

 

Após a investigação inicial o autor apresentou uma proposta de trabalho do 

Departamento de Pedagogia de Fundação Educacional do Distrito Federal (FEDF), 

solicitando colaboração de profissionais pertencentes ao quadro de servidores 
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(professor de Biologia, técnico agrícola, médico, odontólogo, agente de saúde) e na 

intenção de implantar o programa de ensino para um grupo de professores de uma 

escola rural indicada pelo FEDF.  

 

Foi escolhida, dentre as cinco escolas apresentadas pelo FEDF, a escola mais 

carente de todas (Centro de Ensino de 1o Grau Nova Betânia), que apresentava as 

condições físicas e sanitárias mais precárias. Por essa razão, foi necessário um 

trabalho de intervenção concomitante ao do ensino de habilidades e um novo 

trabalho de caracterização da realidade: “Partiu-se para o levantamento da situação 

administrativa e das condições sanitárias do Centro de Ensino; dos recursos 

sanitários e de saúde disponíveis na comunidade; dos principais problemas de 

saúde das crianças da comunidade; das condições de higiene dos educandos do 

Centro de Ensino; das condições sócio-econômicas e sanitárias das famílias dos 

pré-escolares e iniciandos do 1o Grau e das expectativas dos professores em 

relação ao treinamento e participação no projeto.” (p. 32). 

 

O autor apresenta os dados em relação a esses aspectos em seções 

independentes, com descrição sucinta dos informantes, sujeitos, material e 

procedimentos utilizados, mais uma síntese dos dados colhidos. O Centro de Ensino 

atendia um total de 172 educandos, da pré-escola à oitava série do 1o grau, na 

maioria moradores da colônia agrícola e havia 18 educandos por sala de aula 

(média inferior à das escolas visitadas anteriormente). Houve ajuda de um professor 

de biologia designado pela FEDF, denominado professor colaborador.  

 

Entre outros problemas de instalação física e sanitária, o pesquisador encontrou 

ausência de caixa d’água ou outro fator de proteção. A água era captada 

diretamente de um rio e chegava à escola por gravidade. O Centro de Ensino era 

desprovido de rede de esgoto e possuía um sistema de fossa séptica sem limpeza 

periódica ou reparos, com vazamentos e mal cheiro constantes. Havia também 

presença de detritos e restos de lixo espalhados pelas áreas externas do Centro de 

Ensino, entre outros fatores de risco físico e biológico aos educandos. O material de 

higiene dos educandos não era distribuído, permanecendo guardado em caixas. O 

pesquisador procedeu ao exame da água do rio que abastecia a escola em três 

pontos de coleta, com auxílio de técnicos do Instituto de Saúde de Brasília e o laudo 
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revelou água imprópria para consumo (coliformes fecais acima dos limites 

toleráveis).    

 

As condições sanitárias encontravam-se, segundo o pesquisador, muito aquém de 

quaisquer condições mínimas exigidas, podendo ser consideradas insalubres, 

constituindo-se num prolongamento das condições encontradas na comunidade, ao 

invés de ser uma referência ou modelo para resolução de problemas básicos da 

comunidade atendida.   

 

As condições de higiene dos educandos foram verificadas pela observação do couro 

cabeludo, orelhas, nariz, pele, unhas e vestuário. Quase metade dos educandos 

encontrava-se com vestuário e unhas sujas. Entre 30 e 40% das crianças tinham 

pele, couro cabeludo e orelhas sujas. Entre 25 e 20% tinham mãos e nariz com falta 

de higiene. Segundo o autor esses percentuais, comparados aos de outros 

educandos de outras escolas rurais de Brasília, chegavam a representar mais que o 

dobro.  

 

Os hábitos de higiene observados foram: lavar as mãos antes do lanche, lavar as 

mãos antes e após o uso do sanitário, escovar os dentes após as refeições, ingerir 

água filtrada e em copo individual. O hábito de lavar as mãos antes das refeições era 

quase inexistente por parte dos educandos; bem como o de lavar as mãos após o 

uso do sanitário. Poucos escovavam os dentes após as refeições (8,1%) e 41,8% 

das crianças ingeriam água diretamente da torneira.  

 

A entrevista com o médico do posto de saúde revelou que os problemas de saúde 

mais comuns das crianças eram infecções respiratórias agudas, doenças diarréicas, 

desnutrição, doenças parasitárias diversas e imunopreviníveis como sarampo, 

rubéola, caxumba e catapora. Segundo o autor são problemas típicos de grupos 

social, econômica e culturalmente desassistidos, coincidindo com dados as UNICEF 

(1991) sobre os principais problemas de saúde e de mortalidade infantil das crianças 

brasileiras.  

 

Entrevistou alguns pais para efetuar uma breve caracterização das condições sócio-

econômicas e sanitárias das famílias dos pré-escolares e educandos das duas 
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primeiras séries do 1o grau do Centro de Ensino Nova Betânia. Os pais das crianças 

tinham em média 37 anos de idade, 80% deles tinha cursado apenas as primeiras 

séries do 1o grau, possuíam mais de três filhos, trabalhavam como caseiros de 

chácaras da região (80%) e viviam com renda mensal de um salário mínimo mais 

cesta básica. Vinte por cento deles eram posseiros. As casas eram de quatro 

cômodos e tinham seis moradores, em média; 70% eram de paredes de tijolo, pisos 

de cimento e tetos de telhas, 20% tinham paredes de taipa, pisos de terra batida e 

tetos de telha e 10 % era constituída de paredes de madeira, pisos de cimento e 

tetos de telha.  

 

Dos banheiros, 60% tinha vaso sanitário e 40% fossas secas; 80% das residências 

recebiam água diretamente dos rios e 20% usavam água de poço. Somente 60% 

das famílias ingeriam água filtrada; as demais não filtravam ou ferviam a água a ser 

ingerida.  

 

O lixo era queimado ou enterrado em 80% das residências e em 60% delas havia 

lixo espalhado pelo terreno das casas. Segundo os pais, as doenças mais comuns 

dos filhos eram das dores de barriga e de dentes, as ‘bichas’ ou ‘lombrigas’, os 

resfriados, ‘fraquezas’ e ‘perebas’.  

 

Segundo o autor, a situação sócio-econômica e sanitária das famílias das crianças é 

de carência de condições básicas de vida e de saúde. Além da inexistência de 

serviços sanitários de água tratada, rede de esgoto ou coleta de lixo, o único recurso 

de saúde com o qual a comunidade contava era o oferecido pelo Posto de Saúde. 

São condições compartilhadas por grande parte das comunidades rurais brasileiras.  

 

Os professores, ou professoras entrevistadas, sete ao todo, possuíam formação em 

magistério de 2o grau e pouca experiência profissional. Eram contratadas da FEDF 

por 3 meses podendo ser demitidas a qualquer tempo. Não possuíam formação para 

lidar com problemas de saúde e nem se sentiam seguras para tanto. Mostraram-se 

dispostas para o trabalho e motivadas para auxiliar no projeto.  

 

O trabalho informal (visitas a vários segmentos da comunidade) revelou forte 

influência da Igreja sobre a comunidade e uma relação desgastada entre as irmãs e 
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a direção da escola (destruição do patrimônio da Igreja sem os devidos reparos, 

entre outros). Os professores concursados acreditavam na proposta do trabalho, 

mas estavam desmotivados pelo desgaste com a direção da escola, considerada por 

eles inoperante e afeta a perseguições políticas.  

 

Ao longo do trabalho de caracterização foi se tornando claro, para o autor, que o 

ensino das professoras deveria se dar concomitantemente a um trabalho de 

intervenção nas condições sanitárias do Centro de Ensino. Não seria possível, por 

exemplo, solicitar às professoras que ensinassem seus alunos a beberem água dos 

filtros, sabendo que não havia copos suficientes. O pesquisador considerou 

necessário rever o programa elaborado, convertendo-o simultaneamente, em um 

trabalho de intervenção integrado às ações educativas.  

 

Após o período de caracterização, o pesquisador realizou reunião com pais de 

alunos e membros da comunidade expondo as condições sanitárias da escola, os 

riscos pra a saúde dela decorrentes e distribuiu folhetos explicativos. Nesta reunião, 

solicitou ajuda de todos para a consecução dos trabalhos. Após essa reunião, que 

marcou o início do processo de intervenção, efetuaram-se campanhas e palestras 

‘relâmpago’ de conscientização, procurando alertar a todos sobre os riscos de 

consumo de água contaminada e expondo técnicas de tratamento caseiro de água 

(fervura, filtração e utilização de produtos à base de cloro).   

 

Solicitou autorização e colaboração do Diretor do Centro de Ensino nas ações que 

dependiam de sua aprovação e solicitou às irmãs da igreja para utilizar água do 

poço artesiano de sua propriedade, para preparar alimentos e abastecer filtros. 

Finalmente, elaborou um relatório com registro fotográfico sobre as condições físicas 

e sanitárias da escola e o enviou à Diretoria Regional do Núcleo Bandeirante que 

respondia administrativamente pelo Centro de Ensino.   

 

Introdução  

 

Diante do desafio revelado no trabalho de caracterização, reformulou o 

planejamento dando mais espaço ao diagnóstico de situações-problema e 

formulação de propostas de superação de tais situações com trabalho participativo 
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das professoras que fizessem o curso. Propôs, como objetivo, a “formação nas 
participantes de uma consciência crítica a respeito dos problemas da realidade 
em que trabalhavam, capaz de levá-las a assumir a decisão de colaborarem 
para sua transformação, transformando-se em agentes e beneficiários das 
mudanças.” (p. 56) 
 

Os objetivos de ensino, anteriormente especificados, foram mantidos 

(desenvolvimento de habilidades de promoção, prevenção, cura, 
encaminhamento e intervenção, nos moldes da assistência primária em 
saúde), no entanto, o autor incluiu metas de dimensões e prazos mais amplos, 

levando em conta o trabalho de intervenção, além do programa de ensino.  

 

Os objetivos gerais do projeto foram estabelecidos como sendo os seguintes: 

Identificar, junto com os professores, os principais problemas de saúde das 
crianças da escola; Identificar, junto com os professores, os principais 
problemas sanitários da escola e da comunidade; Planejar e organizar práticas 
pedagógicas que favoreçam a conquista de melhores condições de saúde; 
Elaborar e implementar propostas de intervenção, para resolução dos 
problemas constatados na área de saúde; Estimular um compromisso do 
corpo docente e administrativo da escola para com a saúde dos educandos e 
da comunidade em geral; Estimular as crianças para a aprendizagem da 
higiene e saúde, objetivando a formação de novos comportamentos que 
revertam em benefício de sua saúde e da coletividade; Capacitar as crianças a 
tomarem decisões com base no conhecimento científico adquirido; Estimular a 
participação e organização da comunidade na conquista de melhores 
condições de saúde da coletividade; Motivar o desenvolvimento de um 
trabalho conjunto entre a escola e a comunidade, com a participação da 
comunidade nas ações promovidas pela escola; Revisar e adequar as práticas 
educativas de saúde à realidade local; Discutir com os pais os problemas 
relacionados à saúde dos filhos, considerando a multicausalidade dos 
mesmos e objetivando desenvolver a capacidade de compreender a saúde 
como um bem coletivo; Promover treinamento de merendeiras, auxiliares 
administrativos, serventes, pais e outras pessoas da comunidade; Promover a 
integração dos recursos educacionais e de saúde existentes na comunidade; 
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Estimular a formação ou reestruturação dos pelotões de saúde escolar; 
Contribuir para o equilíbrio da saúde dos educandos e, em conseqüência, de 
suas famílias e comunidade.  
 

Aspectos gerais relacionados ao programa de ensino implementado 

 

O autor descreve os objetivos do programa de ensino e intervenção desenvolvido, o 

conteúdo abordado em cada unidade e o procedimento adotado para o 

desenvolvimento das aulas. Foram desenvolvidas dezoito sessões do programa de 

ensino, de mais ou menos duas horas cada, no horário da coordenação pedagógica 

das professoras (oito professoras ao todo). Foram 11 os temas abordados nas 18 

sessões, assim distribuídos: 1. Educação para a saúde; 2. Saúde dos olhos; 3. 
Higiene ambiental e saúde; 4. continuação; 5. continuação; 6. Higiene corporal; 
7. continuação; 8. continuação; 9. Nutrição infantil; 10. continuação; 11. 
Doenças comuns da infância I; 12. Vacinação; 13. Saúde dos ouvidos; 14. 
Saúde bucal; 15. Doenças comuns na infância II; 16. Higiene Corporal II; 17. 
Prevenção de problemas posturais; 18. Primeiros socorros.  
 

Os temas eram desenvolvidos, num primeiro momento, com fundamentação 

(conceitos, princípios, variáveis envolvidas etc.) e, em seguida, havia uma parte 

aplicada (aprendizagem de habilidades de atuação).   

 

Rotina adotada em cada sessão 

 

As sessões eram compostas de 06 fases a) manutenção da sessão anterior 

(verificação dos conhecimentos adquiridos na sessão anterior); b) apresentação de 

material audiovisual; c) distribuição de folhetos (com exercícios e explicações); d) 

demonstração de exercícios; e) realização dos exercícios pelos educandos 

(professoras executavam os exercícios planejados para a etapa do curso em 

questão); f) discussão em grupo.  

 

Estratégias e atividades utilizadas 
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Como estratégia de sensibilização das participantes, foi adotada a apresentação de 

diapositivos - mostrando as cenas comuns em escolas, de condições físicas 

precárias, crianças com problemas de saúde, crianças com precárias condições de 

higiene etc. - seguindo-se apresentação de estatísticas do número de crianças com 

os problemas apresentados quando tais condições eram regra. A estratégia de 

sensibilização tinha seqüência com exposições ‘participativas’ e um trabalho de 

campo onde as participantes identificariam crianças com os problemas em pauta. 

Finalmente, o autor passava a ensinar procedimentos e técnicas de solucionassem o 

problema total ou parcialmente.   

  

Materiais utilizados para o desenvolvimento do curso 

 

Os materiais utilizados, tanto como recurso de ‘sensibilização’ quanto de 

aprendizagem foram slides ou transparências, gravações em vídeo e folhetos, 

elaborados, na maior parte, pelo pesquisador. Os participantes (oito professoras), 

quando iam a campo observar algum aspecto da realidade, levavam um formulário 

onde podiam registrar o que observavam. Foram utilizados materiais para avaliar as 

condições de saúde das crianças, como balança, fita métrica, antropômetro, escala 

optométrica decimal de Snellen, vareta (apontador), oclusor e gancho de papelão.  

 

Também foram utilizados, tanto no treinamento quanto posteriormente, no 

desenvolvimento de práticas do dia-a-dia na prevenção de problemas, como 

sabonete, sabão em barra, creme dental, escova de dentes, bucha, pente fino, 

escova de cabelo, tesourinhas para cortar unhas, tesouras para cortar cabelos, 

solução fluoretada para bochecho semanal, cotonetes, copos descartáveis para uso 

individual em sala de aula. Para a aprendizagem de primeiros socorros foram 

utilizadas caixas de primeiros socorros, entre outros.  

 

Aspectos metodológicos gerais 

 

Foram relatados, pelo autor, três estudos que tinha por objetivo avaliar a eficácia 
do ensino de “algumas classes de comportamento propostas como objetivos 
de três unidades do programa.” (p. 66). No Estudo 1, avaliaram-se as atividades 
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planejadas para o ensino de cuidados para boa saúde visual e medidas simples de 

avaliação da saúde visual. No Estudo 2 avaliaram-se as atividades de ensino que 

relacionavam falta de higiene ambiental e condições de saúde, incluindo trabalho 

anteriormente de diagnóstico das condições da escola e alternativas de solução dos 

problemas identificados pelas participantes. No Estudo 3, avaliaram-se as condições 

para ensinar objetivos ligados à nutrição infantil, envolvendo trabalho de avaliação 

das condições nutricionais dos alunos do Centro de Ensino.  

 

Participantes: Conforme já mencionado, participaram como sujeitos do programa de 

ensino e intervenção, oito professoras do Centro de Ensino de 1o Grau Nova 

Betânia. Destas, uma não atuava em sala de aula por ser vice-diretora do Centro de 

Ensino; uma trabalhava com pré-escolares e as demais com alunos das duas 

primeiras séries do 1o grau. Duas delas eram concursadas e as demais contratadas 

provisoriamente. A faixa etária predominante das professoras situava-se entre 26 e 

30 anos.  

 

A formação básica dos sujeitos era o magistério de 2o Grau. Uma tinha curso 

superior em Educação Física e outra cursava Pedagogia. A maioria estava apenas 

há um mês na escola (87,5%) e possuía (75%) mais de dois anos de experiência 

profissional. Uma não possuía experiência anterior. Uma participante morava no 

mesmo local onde se situava a escola e as demais residiam em localidades 

distantes, que variavam de 18 a 60 km.  

 

Procedimento para coleta de dados: O delineamento proposto para cada um dos 

três estudos envolveu pré-teste, pós-teste, avaliação opinativa (após pós-teste), 

avaliação de campo (avaliação ou atuação direta sobre as condições de saúde das 

crianças ou sobre as condições oferecidas pela escola) e avaliação geral do 

programa de ensino e intervenção pelas professoras (com questionário distribuído 

ao final do programa). O pré-teste identificava o nível de conhecimento dos sujeitos 

antes do processo de ensino e era feito com respostas individuais a questões 

escritas. O pós-teste era aplicado após o processo de ensino e avaliava o nível de 

aquisição das habilidades ensinadas, também por escrito, em resposta a uma 

questão-problema similar à do pré-teste (o pós-teste era aplicado após o final da 

aula para metade das participantes, após uma semana para outras duas e após 
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duas semanas para as duas restantes). A avaliação opinativa era feita após a 

realização do pós-teste com o pesquisador ouvindo a opinião das participantes 

sobre materiais instrucionais, procedimentos adotados na sessão ou conjunto de 

sessões. A avaliação de campo consistiu num trabalho coletivo de avaliação de 

condições de saúde dos educandos envolvendo: “a. aplicação, pelas participantes, 

de um teste de acuidade visual nos educandos do Centro de Ensino de Nova 

Betânia; b.colaboração no processo de levantamento e caracterização dos aspectos 

em que as condições de higiene da escola precisavam mudar, das mudanças 

necessárias e de medidas que poderiam ser tomadas para viabilizar as mudanças; 

c) levantamento pelas professoras, do peso e altura dos educandos da pré-escola e 

das duas primeiras séries do 1o grau e avaliação daqueles que provavelmente 

estavam com problemas de desnutrição.” (p. 70). No questionário de avaliação do 

programa, as participantes emitiam suas opiniões sobre o programa de ensino no 

geral e sobre a possibilidade de adotarem os comportamentos aprendidos no dia-a-

dia escolar.  

 

Estudo 1 – Avaliação das condições de ensino propostas em relação ao tema 

“saúde visual”.  

 

Em relação ao Estudo 1, o autor aponta que  uma das razões para a escolha do 

tema ‘saúde visual’ (como a segunda unidade do curso) é o fato de ser muito 

elevado (segundo dados do PISE170) o percentual de educandos que apresenta 

variados graus de deficiência visual (superior à 20%). Destes, 93% não utilizaria 

correção visual, o que resultaria em reprovação ou evasão escolar na faixa dos 74%. 

Segundo o autor, o aparelho visual se desenvolve até os 07 anos de idade, o que 

faz necessária a prevenção de problemas antes do estabelecimento dos mesmos. 

Os objetivos geral (realizar medidas preventivas da saúde dos olhos) e 
intermediários são descritos pelo autor, constituindo-se de 03 classes de 
comportamentos com suas sub-classes)171.  

                                                 
170 PISE (Programa Integrado de Saúde Escolar, 1983). Programa Integrado de Saúde Escolar. 
Brasília: FEDF 
171 “1. Descrever os cuidados necessários a uma boa saúde visual.  
1.1 – Contextualizar a problemática da saúde visual. 
1.2 – Relacionar aspectos da higiene com a saúde visual.  
1.3 – Orientar os pais quanto aos cuidados necessários para se obter uma boa saúde visual.  
2 Realizar medidas simples de avaliação da saúde visual 
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Expõe também, de forma esquemática, as atividades de ensino organizadas para 

ensinar os comportamentos relacionados à saúde visual, podendo-se visualizar os 

estímulos oferecidos pelo professor ou condições de ensino  (antecedentes) na 

primeira coluna do gráfico, os comportamentos esperados face às condições de 

ensino na coluna do meio e, na terceira coluna, as conseqüências planejadas pelo 

professor (conseqüentes). Exemplo ou fragmento de atividade planejada para 

aprendizagem das classes de comportamentos   “Descrever cuidados necessários a 

uma boa saúde visual” e “realizar medidas simples de avaliação da saúde visual” 

apresentam-se no esquema abaixo:  

Condição oferecida 
pelo professor 

Comportamento 
esperado dos 
educandos 

Conseqüências 
programadas 

Apresentação de vídeo 

sobre aplicação prática 

de um teste de acuidade 

visual. Interrupção da 

apresentação da cada 

fase do teste para 

exposição participativa e 

solicitação para 

formulação de perguntas 

Observar atentamente a 

apresentação. Participar 

da exposição e 

apresentar perguntas, em 

caso de dúvidas 

Incentivar a observação 

atenta da apresentação 

do vídeo, incentivar a 

participação de todos, 

chamar a atenção para 

aspectos importantes e 

esclarecer dúvidas.  

 

 

 

No pré-teste, nenhuma das participantes mostrou conhecimento razoavelmente 

completo sobre o assunto. No pós-teste, quase todas as perguntas foram 

respondidas satisfatoriamente. No trabalho de campo, houve um reduzido número 

de discordâncias entre os testes (realizados pelas professoras) e o reteste 

                                                                                                                                                         
2.1 – Identificar as principais estruturas anatômicas dos olhos.  
2.2 – Reconhecer alterações simples nos olhos objetivando o encaminhamento para exame 
específico.  
2.3 - Reconhecer os principais sinais e sintomas indicativos de que uma criança provavelmente tem 
problemas visuais. 
2.4 – Realizar técnicas simples de testagem da acuidade visual.  
3. Encaminhar ao médico oftalmologista e/ou serviço de saúde, crianças que revelarem possíveis 
problemas e/ou orientar os pais dessas crianças sobre a necessidade desse encaminhamento.” (p. 
73) 
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(realizados pelos agentes de saúde)172, indicativo de que o programa de ensino foi 

eficiente. Quanto aos dados de saúde visual dos alunos, o autor ressalta que mais 

de 50% deles pareciam ter alguma perda de visão, um índice bastante alto (mais 

que o dobro de 21%) em comparação com o de outras escolas do DF. Do total de 

175 educandos testados, 7% do total (da pré-escola à oitava série, com idade entre 

5 e 15 anos) tinham acuidade visual menor ou igual a 30% e 5% dos educandos 

tinham entre 40 e 60% de perda de visão. Três crianças tinham perda de visão em 

um dos olhos em conseqüência de acidentes, o que foi considerado um índice alto. 

As crianças com perda de visão foram encaminhadas ao oftalmologista e a maioria 

compareceu ao exame.  

 

O autor avalia que houve uma evolução muito boa das participantes em relação à 

linha de base, independente do momento em que realizaram o pós-teste (logo após 

o treinamento ou semanas depois). Conclui que “professores devidamente treinados, 

podem aplicar de maneira eficiente o teste de acuidade visual em seus educandos, 

contribuindo de forma eficiente com os profissionais de saúde escolar na realização 

destes teste em suas escolas.” (p. 85).    

 

Estudo II – Avaliação das condições de ensino propostas em relação ao tema 

“higiene ambiental” 

 

O Estudo II, conforme já mencionado, avaliou o programa de ensino relacionado à 

higiene ambiental. A escolha deste tema também foi estratégica, uma vez que as 

condições sanitárias do Centro de Ensino Nova Betânia eram incompatíveis com o 

desenvolvimento de práticas de saúde. A classe de comportamento trabalhada 
neste tópico era: “Promover a higiene do meio ambiente”, decomposta em 
sub-classes constituídas em objetivos intermediários173.  

                                                 
172 Duas semanas depois dos testes feitos pelas professoras, os agentes de saúde do PISE 
(Programa Integrado de Saúde Escolar) realizaram um reteste das crianças. O autor comparou o 
desempenho das participantes com os resultados dos profissionais de saúde.  
173 “1. Relacionar a falta de higiene ambiental com a saúde.  
1.1 – Contextualizar a problemática da falta de higiene ambiental.  
1.2 - Estabelecer relação de causa e efeito entre falta de higiene ambiental e saúde.  
1.3 – Identificar, em ambientes concretos, problemas de higiene ambiental. 
1.4 – Reconhecer condições sanitárias mínimas necessárias a uma escola.  
1.5 – Propor alternativas viáveis para resolver ou minimizar problemas de higiene ambiental.  
1.6 – Identificar medidas simples de saneamento da água.  
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As atividades de ensino desta classe de comportamentos foram programadas para 

três sessões com duração aproximada de duas horas cada. O autor apresenta num 

quadro esquemático, as atividades de ensino desenvolvidas para ensinar os 

comportamentos escolhidos como objetivos desta unidade do curso. 

Exemplo/Fragmento de atividade:  

 

Condições oferecidas 
pelo professor 

Comportamento 
esperado dos 
educandos 

Conseqüências 
programadas 

Distribuição de dois 

exemplares do quadro 

“Diagnóstico deliberativo”, 

para cada grupo 

preencher o quadro com 

base nas propostas 

pensadas no decorrer da 

semana e nos itens do 

“Formulário para 

observação das 

condições sanitárias da 

escola” 

Trocar informações, 

discutir propostas, 

dificuldades e estratégias 

com os membros do 

grupo. Solicitar o 

esclarecimento de 

dúvidas. Preencher o 

quadro. 

Incentivar a participação 

de todos, para o êxito dos 

trabalhos do grupo. 

Esclarecer as dúvidas 

surgidas. 

 

O pré-teste relativo a este tópico, como no anterior, não obteve nenhuma resposta 

ideal, embora quatro professoras tenham respondido 50% do esperado; as outras 

demonstraram desconhecer o assunto ou deixaram em branco. No pós-teste, 

praticamente a totalidade das respostas foi avaliada como próxima ao esperado. O 

trabalho mais importante da unidade, segundo o autor, foi o trabalho de campo, no 

qual as professoras, individual ou conjuntamente identificaram e analisaram 

problemas de higiene ambiental na escola e, em seguida, apresentaram e 

                                                                                                                                                         
1.7 – Orientar outras pessoas, especialmente crianças, sobre medidas simples de saneamento 

da água, lixo e esgoto.” (p. 86) 
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debateram medidas que poderiam solucionar ou reduzir os efeitos negativos de 

alguns dos problemas constatados. Apesar da interferência do pesquisador, como 

na sugestão de um sistema alternativo de filtragem, as professoras identificaram 

quase todas as situações-problema, suas conseqüências e apresentaram diversas 

propostas de solução, algumas excelentes, outras razoáveis ou até inviáveis 

(segundo o autor). “Foram identificados problemas resultantes da falta de materiais 

(sabão ou sabonete, lâmpada, copos etc.), aspectos do edifício da escola que 

estavam a exigir reparos ou reformas (banheiros e lavatórios danificados, tubulação 

de transporte de água danificado) problemas relativos à infra-estrutura, como o da 

água que abastecia a escola e o sistema de filtragem e, por fim, problemas 

resultantes de comportamentos inadequados das pessoas (como a irregularidade na 

limpeza dos filtros e o armazenamento inadequado de alimentos e o espalhar sujeita 

e lixo em locais inadequados). As soluções propostas, igualmente, foram muito 

diversificadas, bem como as alternativas e estratégias para se viabiliza-la. As 

primeiras incluíram aquisição de material, realização de reparos e reformas, 

utilização de recursos alternativos, construção de infra-estrutura necessária, 

mudanças no comportamento das pessoas, realização de mutirões, entre outros. As 

estratégias para viabilizar as soluções incluíram alternativas para se obter recuros 

necessários, realização de gestões junto a órgãos públicos, a empresas privadas e 

às irmãs e membros da igreja, trabalho de voluntários, atividades para sensibilização 

dos educandos e familiares, entre outros” (p. 98) 

 

O autor considera os resultados muito positivos, tanto no confronto pré e pós-teste, 

como na avaliação dos participantes. Refere-se também à verificação  da 

manutenção da aprendizagem após determinado período, tendo em vista que 

realizou pós-teste em momentos diferenciados (assim como no estudo anterior  de 

saúde visual), e somente uma professora deixou de responder uma questão de 

forma próxima à esperada. Considera especialmente importante o processo de 

diagnóstico participativo de situações-problema e proposição de soluções ocorrida 

nesta etapa. “Precedeu-se ao saneamento de fossas; reparo das instalações 

hidrosanitárias e elétricas; construção de pias alternativas com a utilização de 

sucatas de tambores de 200 litros, cortados sagitalmente; aquisição de material para 

higiene pessoal e colocação dos mesmos à disposição dos educandos; confecção 
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de copos individuais, a partir de latas de refrigerante ou cerveja; confecção de 

recipientes para coleta seletiva de lixo, confeccionados com tambores vazios, 

cortados ao meio, com tampas, e colocados em locais estratégicos. Para destinação 

final ao lixo, foram feitos , em locais adequados, dois buracos com tampa, um para 

depósito de lixo orgânico (para formação de adubo) e o outro para depósito e 

enterramento de lixo de outros tipos, a ser incinerado posteriormente. O problema da 

água foi resolvido através da construção de um sistema alternativo da água, após 

uma pequena epopéia que durou cerca de dois meses e meio e que envolveu o 

pesquisador, professores, a Direção do Centro, pessoas da comunidade, a Igreja, 

diversos órgãos públicos e mesmo empresas privadas...”(p. 102).  

 

Estudo III – Avaliação das condições de ensino propostas em relação ao tema 

“nutrição infantil”.  

 

No Estudo III houve avaliação das condições de ensino propostas em relação ao 

tema “nutrição infantil”. Segundo o autor, a desnutrição é um dos problemas de 

saúde mais graves do país, atingindo 32 milhões de brasileiros. Nas sessões de 

ensino deste tema, assim como nas anteriores, o autor relata ter procurado trabalhar 

com estratégias de sensibilização e mobilização das professores em busca de 

alternativas ao problema da desnutrição. O objetivo geral da unidade foi 
“Diagnosticar o estado nutricional infantil” e essa classe de comportamento 
geral é desdobrada em sub-classes ou objetivos intermediários174.  Foram 

realizadas duas sessões de aproximadamente duas horas. As atividades de ensino 

                                                 
174 “1. Contextualizar a problemática da nutrição infantil.  
1.1 – Diferenciar aspectos nutricionais de aspectos constitucionais orgânicos-hereditários.  
1.2 Levantar fatores de riscos para o desenvolvimento da desnutrição.  
1.3 Identificar características de desnutrição do tipo mrasmático e Kwashiokor (desnutrição de 

3o grau).  
2 – Realizar técnicas de controle do estado nutricional.  
2.1 – Identificar sinais clínicos característicos de quadro de desnutrição.  
2.2 – Realizar corretamente técnica de pesagem.  
2.3 – Realizar a classificação da criança em termos de estado nutricional, segundo a escala de 

Gómez.  
2.4 – Encaminhar crianças classificadas como desnutridas pra tratamento (PISE/FHDF,  Posto 

de Saúde/FHDF).  
2.5 - Realizar corretamente a técnica de medidas antropométricas complementares: PC 

(perímetro cefálico), PT (perímetro toráxico), PA (perímetro abdominal) e estatura.  
2.6 – Orientar pais de crianças com problemas nutricionais quanto a formas de correção do 

quadro, na ecola e domiciliarmente: suplementação nutricional; alimentação alternativa 
com maior aporte de nutrientes e combinação de alimentos.” (p. 105) 
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são apresentadas detalhadamente num quadro esquemático (o 16) e são 

exemplificadas a seguir:  

 

Condições oferecidas 

pelo professor 

Comportamentos 

esperados nos 

educandos 

Conseqüências 

programadas  

Solicitação de leitura 

participativa, por parte 

dos membros dos grupos, 

dos dados preenchidos, 

intercalada por pausas 

para discussões e 

votações para o 

preenchimento de um 

“Quadro diagnóstico 

deliberativo” 

Participar ativamente da 

leitura ou do seu 

acompanhamento, das 

discussões e votações. 

Coordenar a leitura e 

votações. Coordenar, 

mediar e ponderar as 

discussões. Preencher 

quadro resultante. 

 

 

Para o autor, houve evolução considerável no nível de conhecimento das 

participantes se comparados dos dados do pré e do pós-teste. Uma das 

participantes já havia demonstrado nível avançado de conhecimento neste tópico 

nos dados do pré-teste.  

 

No trabalho de campo as professoras fizeram levantamento de altura e peso 

(levantamento antropométrico) dos alunos de pré-escola e das duas primeiras séries 

do 1o grau e de todos os outros alunos da escola até 12 anos de idade. O 

pesquisador, que acompanhou o trabalho, avaliou o cumprimento da tarefa e 

realizada a contento. Nos casos de crianças com sinais de desnutrição levantaram-

se as medidas que poderiam ser tomadas para a superação ou minimização do 

problema. O trabalho de diagnóstico e análise dos problemas de desnutrição gerou, 

como nas unidades anteriores, importantes iniciativas por parte das professoras, 

conforme relatado a seguir: “... as 18 crianças possivelmente desnutridas foram 

encaminhadas para exame; conseguiu-se um local para formação de horta da 

escola; cercou-se o local com a colaboração de alguns pais; adquiriram-se 
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ferramentas e materiais para o trabalho da horta; iniciou-se a preparação do terreno 

e o plantio, com a orientação da EMATER de Nova Betânia, com a colaboração de 

alguns pais e dos educandos da oitava série, que passaram a ter aulas de práticas 

agrícolas ministradas pelo professor colaborador; foram realizados “verdurões” na 

escola, para venda de legumes e verduras e frutas a preços mais acessíveis; houve 

melhoria na qualidade dos lanches através da introdução de legumes e verduras; 

como parte de eventos mais amplos, realizaram-se palestras sobre nutrição, 

alimentação alternativa para a comunidade (ministrada por profissionais da 

EMATET), entre outras iniciativas. Construiu-se também um minhocário para a 

produção de húmus...” (p. 117) 

 

Nas considerações finais, o autor retoma o objetivo do trabalho de “construção e 

avaliação de um programa de ensino destinado a ensinar habilidades significativas 

relacionadas à prevenção, intervenção curativa ou encaminhamento, nos moldes da 

assistência primária em saúde, para professores que estivessem atuando com pré-

escolares ou iniciandos do 1o grau, em escolas rurais do Distrito Federal.” (p. 120)  

 

Também retoma a metodologia, que partiu de uma investigação inicial, escolha de 

uma escola para implementação do projeto, caracterização da mesma, 

implementação de programa de ensino e pesquisa, implantação de programa de 

intervenção concomitante ao programa de ensino e pesquisa, e avaliação do 

mesmo. O programa de ensino caracterizou-se por incluir atividades práticas de 

‘diagnóstico participativo’ de uma situação-problema e formulação de propostas de 

resolução.  

 

Segundo o autor, o programa desenvolvido permitiu a criação de consciência crítica 

da realidade por parte das professores e aquisição de habilidades advindas do 

desenvolvimento de um programa de educação para a saúde voltado para a 

realidade da comunidade. A ajuda efetiva da comunidade também é ressaltada pelo 

autor.  

 

O delineamento proposto, constituído de pré e pós-teste em momentos distintos “... 

permitiu a verificação da eficácia e da manutenção dos conhecimentos transmitidos 

pelo programa de ensino  após determinado período.” (p. 122) 
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Os resultados são considerados favoráveis e sugestões para novos estudos são 

apresentadas, como a participação da comunidade do processo de planejamento, 

execução e avaliação, entre outras. 

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento fornecida ao professor  
Não há elementos no ensino das professoras, mas estão presentes de forma 

razoavelmente explícita na introdução e discussão do trabalho, em aspectos como 

singularidade, liberdade e dignidade humanas.   

 

Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 

Não há ênfase neste trabalho 

 

Métodos de pesquisa ensinados ao professor 
 

Não há ênfase nesse aspecto, muito embora os professores tenham sido ensinados 

a observar os seus alunos e as condições da escola em aspectos específicos, com a 

finalidade de desenvolver ‘diagnóstico participativo’, formular e executar propostas 

de intervenção.  

 

Ensino  
 

O autor se utiliza de autores behavioristas radicais para montar seu plano de ensino, 

que contém especificação de objetivos gerais e intermediários, descrição de 

atividades de ensino em condições antecedentes e conseqüentes oferecidas pelo 

professor/pesquisador aos educandos (as professoras), bem como da descrição do 

comportamento esperado pelas educandas (as professoras) e formas de avaliação, 

muito embora, o ensinado às professoras seja uma série de habilidades que não são 

de ensino ou de análise do comportamento propriamente dita.  

 

O principal enfoque do trabalho de Mazzaro em relação às categorias de análise do 

presente trabalho consiste no aspecto ‘Para que ensinar’. O trabalho é um exemplo 

de escolha de formação de professores em função da relevância social daquilo que 
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será ensinado. Para Skinner e para a abordagem, um dos pontos importantes da 

Educação e da ação educativa denominada ‘formação de professores’, é considerar 

‘para que ensinar’, ou seja, para que se deseja educar/formar. Mazzaro propõe-se a 

formar professores que transformem as condições inadequadas (do ponto de vista 

da saúde) da escola. Sua proposta prepara o professor para identificar situações 

problemáticas e para propor alternativas de solução. Para o autor, parece ser tão 

importante ensinar o professor a diagnosticar o repertório de higiene pessoal de 

seus alunos, ensinar seus alunos a terem hábitos que promovam boas condições de 

saúde (com ênfase em condições nutricionais e visuais) quanto ensiná-los a 

diagnosticar o repertório de leitura do aluno, ou a ler e escrever. O objetivo do autor 

em desenvolver uma consciência crítica nas participantes (professoras) sobre os 

problemas da realidade em que trabalhavam, levando-as a assumirem a decisão de 

colaborarem para sua transformação e transformando-as em agentes e beneficiárias 

das mudanças, está em consonância com o aspecto ‘para que ensinar’, ou seja, com 

o papel do professor e da escola em identificar problemas da cultura e dos 

indivíduos, contribuindo para a sua solução no futuro mediato e imediato.  

 

Além da consciência crítica, o autor desenvolve nas professoras habilidades de 

conhecimento e de intervenção na realidade, promovendo, prevenindo e até curando 

nos moldes da assistência primária em saúde.  

 

Também ensina os professores a conhecer o seu aluno, identificando quem é o 

aluno e considerando ‘para quem se ensina’. Nesse sentido, ele não restringe esse 

conhecimento do professor sobre o seu aluno ao repertório acadêmico, ou seja, as 

condições fisiológicas são importantes porque podem impedir a aquisição de 

repertório acadêmico.  

 

O trabalho foi bem sucedido no que tange ao programa de ensino proposto e 

aquisição de habilidades previstas em conjunto com o programa de intervenção 

visando á transformação das condições da escola. O trabalho de intervenção foi 

planejado de forma complementar/conjunta entre pesquisador e professoras, 

denotando o caráter de desenvolvimento de autonomia que o professor deve possuir 

no exercício de suas funções (papel do professor), partindo do conhecimento do 

aluno, do planejamento da intervenção e modos de consecução da mesma. Após a 
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aquisição de habilidades no programa de ensino desenvolvido pelo pesquisador, as 

professoras passaram a desenvolver novos comportamento, aplicando testes, 

exames, efetuando observações, indicando  tratamentos elementares, realizando 

encaminhamentos, socializando o conhecimento adquirido, orientando pais e 

realizando levantamentos que permitiram o diagnóstico de situações que 

possibilitaram propor e executar intervenções que visassem à solução ou 

amenização dos problemas identificados.  
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GROSSI, Renata (1996). Capacitação de Atendentes em Situação Natural: um 

programa de ensino de tarefas de cuidados pessoais para criança portadora de 

deficiência mental. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação Especial da UFSCAr, como parte dos requisitos para obtenção do grau 

de Mestre em Educação Especial. Orientada pelo Profa. Dra Maria Amélia 

Almeida.  

 

Resumo do autor: O presente trabalho teve como objetivo capacitar duas atendentes 

para ensinarem uma criança a realizar diferentes tarefas ao longo de sua rotina 

diária. A atendente 1 estava com 25 anos e a atendente 2, com 18 anos de idade. A 

criança-alvo tinha 9 anos, era do sexo masculino, e foi diagnosticada como 

portadora de deficiência mental severa, associada à visão subnormal e vivia interna 

na instituição. A pesquisa foi realizada na própria instituição de menores. 

Inicialmente a rotina da criança foi reestruturada para torná-la mais funcional e 

favorável à aprendizagem. A pesquisa dividiu-se em duas etapas: Linha de Base e 

Intervenção em Situação Natural, subdividida em Treinamento Intensivo e 

Acompanhamento. Nas etapas de Treinamento e de Acompanhamento, as 

atendentes foram treinadas a oferecerem os diferentes níveis de ajuda à criança-

alvo, na realização de várias tarefas, através de demonstração, de supervisão e de 

instrução verbal. Tanto na Linha de base como na Intervenção, foi registrada a 

freqüência com que as atendentes realizavam passos das tarefas e ofereciam os 

diferentes níveis de ajuda à criança na realização das mesmas. Os níveis de ajuda 

foram: (a) atendente realiza o passo da tarefa, (b) ajuda física total, (c) ajuda física 

parcial, (d) seguir de perto e (e) ajuda verbal. Foram registrados, também, quantos 

passos das tarefas a criança-alvo realizava sem ajuda. Os dados, que foram 

registrado e serão apresentados no presente estudo, são referentes às seguintes 

tarefas: (a) cortar e rechear a pão; (b) servir-se; (c) despir-se, banhar-se e vestir-se 

e(d) escovar os dentes e lavar as mãos e o rosto. Os principais resultados 

alcançados foram: (a) as atendentes passaram a oferecer níveis de ajuda, que 

promoveram maior independência à criança na realização das tarefas, tais como a 

ajuda verbal e a ajuda física parcial, (b) as atendentes deixaram de realizar as 

tarefas pela criança, levando-a a participar, constantemente, da sua rotina através 

dos diferentes níveis de ajuda, (c) a criança conseguiu realizar sem ajuda, passos 
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das quatro tarefas trabalhadas e (d) observou-se, também, que a rotina 

reestruturada favoreceu a aquisição de outras habilidades adaptativas em outras 

áreas de condutas, além de cuidados pessoais. Pode-se concluir que os objetivos da 

presente pesquisa foram alcançados e que o próximo passo será promover a 

aquisição de outras habilidades, tanto no ambiente institucional, como não 

institucional.  

 

 

Justificativa para a formação do professor 
 
A autora, como professora universitária e pesquisadora, realiza trabalhos em 

diferentes instituições para acompanhar o trabalho de alunos e estagiários e, num 

desses locais, encontrou o garoto e as atendentes, sujeitos do presente trabalho. 

Segundo a autora, todos da instituição pareciam não saber como atender o menino. 

A descrição de seu estado inicial é pungente:  

 

“Ele, praticamente, permanecia com suas mãos amarradas ou todo enrolado em 

cobertores. Quando era deixado solto, esmurrava seu rosto a ponto de esfolar 

suas bochechas, além de bater em quem estivesse ao seu redor, inclusive na 

atendente. Tal fato levava o menino a ficar isolado de outras crianças e, para a 

atendente não o ver se batendo, mantinha suas mãos amarradas e acabava por 

fazer tudo por ele, como alimentá-lo e dar-lhe banho...” (p. 1).  

 

As atendentes demonstravam preocupação e interesse em que ele melhorasse e, 

segundo a autora, eram das poucas pessoas na instituição que acreditavam na 

possibilidade dele aprender novos comportamentos. A falta de credibilidade em seu 

potencial para aprender a se alimentar, se trocar ou parar de mutilar-se  e agredir 

outras pessoas era generalizada.  

 

O diagnóstico médico do menino era de deficiência mental severa, sem condições 

de freqüentar uma instituição que visasse integração. Tal diagnóstico havia 

dificultado que os dirigentes da instituição conseguissem internar o menino em 
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alguma instituição especializada (como as APAES). A única que o aceitou não podia 

ser custeada.  

 

Segundo a autora, o comportamento do menino era funcional, uma vez que as 

conseqüências dos comportamentos agressivos que emitia eram reforçadoras, 

gerando controle sobre o ambiente e as pessoas, o que gerava a necessidade de 

aprender formas de controle mais aceitas pelo seu grupo social. 

 

 “...ao apresentar os comportamentos agressivos de bater nas outras pessoas e 

de se esmurrar, o menino controlava as situações. Por exemplo, quando lhe era 

solicitado que fizesse algo ou quando queria ocupar um determinado lugar onde 

já havia alguém, começava a agredir-se ou a agredir outras pessoas, até que 

alguém fizesse o que ele queria. Assim, ninguém suportava ficar perto dele e 

cada vez mais se tornava dependente das atendentes e, conseqüentemente, 

isolava-se das outras pessoas.” (p. 3).  

 

O programa de treinamento foi global, procurando envolver toda a rotina do garoto e 

as duas atendentes.  

 

Na introdução a autora apresenta alguns aspectos sobre Educação Especial no 

Brasil, sua história, preocupações e conquistas, com ênfase no atendimento à 

pessoa portadora de deficiência mental. Para a autora, apesar dos avanços na 

Educação Especial, o seu espaço ainda é mal definido e a sua luta por afirmação 

ocorre ao mesmo tempo em que a do ensino regular público.  

 

Pessoas influenciadas por idéias liberais fundaram o primeiro Instituto de Cegos no 

Brasil (e na América Latina), o atual Instituto Benjamin Constant (IBC), em meados 

do século XIX (1854).  Em 1856 foi criado o atualmente denominado Instituto 

Nacional de Educação dos Surdos. O preparo de professores para atuação junto aos 

Institutos foi relegado pelo governo federal às províncias “... e assim, como a 

educação fundamental pública, aquela foi fadada ao esquecimento, procurando 

sobreviver como podia (Jannuzzi, 1985 contido em Grossi)” (p. 5) 

 

 



 347

Duas instituições para deficientes mentais também surgiram no Brasil Imperial, em 

Salvador e no Rio de Janeiro, sendo seguidas, de forma tímida, por instituições na 

Bahia, em São Paulo e outros estados. Tais instituições geralmente tinham relação 

com hospitais psiquiátricos, o que persistiu no século XX (como no Juqueri e na 

Praia Vermelha). O número de instituições que atendiam portadores de deficiências 

físicas e sensoriais, inicialmente, era superior ao de instituições que atendiam 

portadores de deficiência mental. O número foi se invertendo, uma vez que existem 

mais pessoas portadoras de deficiência mental do que outras deficiências e, 

também, porque a educação no século XX divulgou e utilizou crescentemente os 

testes de QI e de prontidão. Para a autora, a utilização indiscriminada dos testes 

pela educação tem um lado negativo: “Tal procedimento leva as crianças a serem 

ensinadas em função do seu escore, o qual, por muitas décadas, passou a ser 

justificativa para as dificuldades de aprendizagem, sem se considerar os métodos de 

ensino, nem a realidade destas crianças e dos professores.” (p. 6) 

 

Nas décadas de 60 e 70, houve crescimento da Educação Especial no Brasil, 

decorrente de incentivos governamentais e criação de serviços incorporados pelas 

Secretarias e Ministérios da Educação e Previdência Social, havendo então, a 

oficialização da Educação Especial no Brasil.  

 

A autora destaca os serviços das Sociedades Pestalozzi e das Associações de Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAES), que ganharam espaço a partir da década de 

60.  

 

A Educação Especial, para Amiralian 1986 (contido em Grossi, 1996 ) “tem o 

objetivo de proporcionar condições satisfatórias para o desenvolvimento daquelas 

pessoas que não conseguem usufruir plenamente dos recursos oferecidos para a 

maioria e necessitam de recursos específicos para adquirir habilidades. Isso implica 

oferecer atendimento desde o nascimento, dando ao indivíduo incapacitado 

condições de ser útil e apto para a vida.”(p. 7).  A política Nacional de Educação 

Especial identifica como finalidade a formação de cidadãos conscientes e 

participativos. Isso implica em oferecer serviços que vão desde estimulação 

essencial precoce até graus superiores de ensino.  
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Para a autora, a política nacional de educação especial dá ênfase à pessoa e não à 

deficiência e inclui o termo ‘portador’ de deficiências (mental, visual, física, auditiva, 

múltipla); portador de condutas típicas ou problemas de conduta e portadores de 

altas habilidades (superdotação).  

 

Existem polêmicas e discussões acerca da terminologia adotada na política oficial de 

Educação Especial mas, para a autora, o objetivo do trabalho não é discutir 

questões terminológicas e sim “promover uma vida mais independente e produtiva a 

uma criança portadora de deficiência mental, mesmo estando institucionalizada.” (p. 

8)  

 

A Educação Especial está vinculada e integrada ao Sistema de Educação Geral 

visando atender os que necessitam de recursos específicos para adquirir habilidades 

valorizando suas potencialidades em detrimento de suas deficiências. A diferença 

entre a Educação Especial e a comum, segundo Canziani, 1985 (contido em Grossi, 

1996), está nos métodos, procedimentos e técnicas utilizadas, que devem ser 

adequados às necessidades especiais de pessoas portadoras de deficiência. A 

integração da Educação Especial à comum (escolas regulares e outros serviços da 

comunidade) desfavorece a segregação ou a discriminação e favorece o 

desenvolvimento dos sujeitos, tal como preconizam diversos autores da área citados 

pela autora (Cruickshank; 1979; Pereira, 1980; Januzzi, 1985; Canziani, 1985; 

Francisconi, 1990 e Mendes, 1993 contido em Grossi).  

 

Para a autora, a Educação Especial iniciou se preocupando com as crianças que 

portavam deficiência mental e depois se estendeu para outras populações especiais. 

A definição de deficiência mental adotada pela autora é a da Associação Americana 

para Retardados Mentais (AAMR). As limitações devem ocorrer em pelo menos duas 

áreas de conduta (comunicação, cuidados pessoais, vida no lar, habilidades sociais, 

independência na locomoção, saúde e segurança, desempenho escolar, lazer e 

trabalho) para que a pessoa seja considerada deficiente mental, manifestando-se 

antes dos 18 anos e não é considerada vitalícia. Segundo a autora, a definição 

implica numa nova forma de avaliação da pessoa portadora de deficiência mental, 

pois as áreas citadas na definição não são, necessariamente, afetadas pela 
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deficiência mental. A avaliação deve ser por equipe multidisciplinar, acompanhada 

por testes adicionais e outras informações avaliativas.  

 

Um ponto ressaltado pela autora é que, caso a pessoa venha a se superar numa 

das áreas de conduta adaptativa, mesmo permanecendo limitações em outra, a 

pessoa passa ser considerada normal, uma vez que a definição contempla 

limitações em pelo menos duas áreas, além do que, a pessoa passaria a precisar de 

apoio como qualquer outra, “considerando-se que todas pessoas normais possuam 

alguma limitação e, também, necessitam de algum tipo de apoio.” (p. 11). 

 

Para a autora, a definição proposta pela AAMR acarreta algumas modificações no 

diagnóstico e intervenção: 

 

“... favorece uma descrição acurada das mudanças que ocorrem com o passar do 

tempo, da mesma forma que avalia as respostas das pessoas de acordo com o 

crescimento presente, com as mudanças ambientais, com as atividades 

educacionais e com a intervenção terapêutica. Abandonando assim, os rótulos 

educacionais, como a classificação em leves, moderados, severos e 

profundamente comprometidos a nível mental. A nova definição propõe um 

sistema de apoios, que podem ser temporários e/ou específicos para uma 

determinada área de conduta...” (p. 11 e 12).  

 

As mudanças na definição de deficiência mental remontam às explicações 

religiosas/sobrenaturais e/ou apenas supersticiosas acerca das pessoas portadoras 

de deficiência mental, próprias do séc. XIV. Nos séculos XIV a XVII o enfoque 

mudou de sobrenatural a orgânico/organicista, passando de ser humano ‘diabólico’ 

para ser humano com comprometimento cerebral (Pessotti, 1984 contido em Grossi).  

 

Para a autora, o principal problema dos rótulos educacionais da deficiência mental 

(leve ou educável; moderado ou treinável; severo ou subtreinável; profundo ou 

dependente) é que leva em conta apenas ou, predominantemente, o desempenho 

educacional dos sujeitos. A atual definição, proposta pela AAMR leva em conta 

outros aspectos além dos acadêmicos. No entanto, a antiga definição ainda é 
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utilizada por muitos profissionais de educação e outros, uma vez que a nova 

proposta ainda é recente e a informação não é acessada por muitos, por diferentes 

razões.  

 

O diagnóstico da deficiência mental deve levar em conta a intensidade do apoio 

necessário ao sujeito, que pode variar de intermitente (de natureza episódica) a 

permanente (constante e de alta intensidade), passando pelo apoio limitado  (por 

algum tempo, de modo contínuo) e amplo (ajuda diária e regular por tempo 

indeterminado). Do diagnóstico também deve constar quais as áreas de conduta em 

que a pessoa necessitará de apoio e a intensidade do mesmo em cada área, desse 

modo, o diagnóstico já caracterizará os comportamentos que deverão ser mais e 

melhor desenvolvidos.  

 

Os critérios de adaptação ou competência social são, geralmente, estabelecidos 

pela maioria das pessoas do grupo ao qual o sujeito faz parte. A relação entre 

adaptabilidade, quociente intelectual e diagnóstico é estabelecida pelo profissional 

que avalia o sujeito. Todos os indivíduos com limitação intelectual podem 

desenvolver habilidades de adaptação que lhes permite atuar em sua comunidade, 

trabalho, lar etc; porém, segundo a autora “estes alunos nunca serão capazes de 

desenvolver todas as habilidades apropriadas e condizentes ao repertório de 

pessoas não deficientes de sua idade.” (p. 17). Isso não é razão, porém, para 

dificultar-lhes a integração em todas as atividades e ambientes educacionais ou 

sociais (Pereira, 1980 e Falvey, 1989 contido em Grossi).  

 

A autora, apoiada na literatura, desaconselha que habilidades sejam desenvolvidas 

de forma simulada em ambientes artificiais, pois nem sempre tais habilidades são 

generalizadas para o ambiente natural (escolar ou não escolar). “O ensino natural e 

funcional deve ocorrer na comunidade em que o aluno vive, assegurando-se dessa 

forma, que desenvolva as habilidades necessárias à sua atuação e à sua adaptação 

em tais ambientes.”(p. 18).  

 

Para a autora, há uma estreita ligação entre conduta adaptativa e competência 

social. Relata não haver encontrado estudos que abordassem a questão das 

diferentes intensidades de apoio, ou do diagnóstico com base na nova proposta da 
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AAMR ou, ainda, que tratassem da avaliação por áreas de conduta. Isso indica a 

dificuldade da aplicabilidade da definição proposta pela AAMR. Segundo a autora, a 

definição requer mudanças nas propostas curriculares das instituições que atendem 

pessoas portadoras de deficiência mental e mudanças levam tempo. Segundo a 

autora, uma proposta recente de currículo existente no Brasil, baseada na definição 

da AAMR, seria o currículo ecológico-funcional de Cardoso (no prelo) e, em 1996, 

data em que o trabalho ora relatado foi defendido, ainda não existiam pesquisas 

sobre os resultados da aplicação da proposta.  

 

Revendo a literatura, encontrou pesquisas das décadas de 80 e 90 que tratavam da 

aquisição de habilidades funcionais em diferentes áreas de conduta, por pessoas 

portadoras de deficiência mental. Segundo a autora, eram pesquisas que se 

limitavam a treinamentos específicos em determinadas habilidades ou habilitavam 

funcionários a realizarem o treinamento, sendo, muitas vezes, programas 

experimentais que não visavam a funcionalidade da rotina ou o ensino de várias 

tarefas ao longo da mesma “de modo a promover uma vida, tão mais independente e 

produtiva quanto possível, como se pretendeu alcançar no presente estudo.” (p. 19) 

 

Descreve programas de treinamento individualizado em habilidades funcionais para 

pessoas portadoras de deficiência mental ou inabilidades no desenvolvimento 

global, tornando seu repertório mais enriquecido e adaptado ao ambiente. As 

habilidades específicas treinadas são cozinhar, locomover-se com independência, 

atravessar uma rua, telefonar, prestar primeiros socorros, sair de um local quando o 

alarme de incêndio tocar, habilidades de lazer. São relatados efeitos de 

generalização intra-classes de comportamento e aquisição de maior independência. 

As técnicas utilizadas são reforçamento social, modelagem, instrução verbal, dica 

gestual, ajuda física e há utilização de delineamentos experimentais como o de linha 

de base múltipla.  Tais programas apresentados envolveram análise de tarefas e 

foram realizados em situação natural175, o mesmo ocorrendo com o presente estudo 

da autora. Porém, segundo Grossi, ela se propôs a ensinar mais do que uma 

habilidade e as vinculou à rotina da criança ao longo do dia. Também incluiu o 

                                                 
175 Schleien, Ash, Kiernan & Wehman (1981); Spears, Rusch, York & Lilly (1981); Horner, Jones & 
Williams (1985); Collins, Stinson, Dawn & Land (1993); Bannerman, Sheldon & James (1991); 
Spooner, Stem & Test (1989); Hill, Wehman & Horst (1982).  
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treinamento de funcionários, no caso, as atendentes (nos estudos apresentados na 

revisão de literatura era o pesquisador quem aplicava o procedimento).  

 

O procedimento detectou as dificuldades da criança e das atendentes, considerando 

“que a generalização nem sempre é automática e as situações de ensino-

aprendizagem não são sempre iguais.” (p. 24). A repetição das tarefas diariamente, 

segundo a autora, favoreceu ou oportunizou que a aprendizagem fosse mais rápida.  

 

A autora, ainda, apresenta outro conjunto de estudos focalizando programas de 

treinamento para funcionários que trabalham com a pessoa portadora de deficiência 

mental. Para ela, as pesquisas que treinam os funcionários que trabalham com 

pessoas portadoras de deficiência mental costumam apresentar tanto boa 

generalização (para outras habilidades, tarefas ou pares) como boa manutenção das 

habilidades adquiridas pelos funcionários176. O fracasso ou sucesso destes 

treinamentos é avaliado pelo desempenho das pessoas portadoras de deficiência.  

 

Muitos estudos treinam funcionários a ensinarem pessoas portadoras de deficiência 

mental a executar tarefas relacionadas a cuidados pessoais (como escovar os 

dentes, pentear os cabelos, lavar as mãos) ou de vida no lar. Kissel, Whitman & Red 

(1983) contido em Grossi, (1996) por exemplo, treinaram funcionários, de modo bem 

sucedido, a utilizar instrução verbal, direcionamento físico e reforçamento para 

implementação de comportamentos de auto-cuidado em indivíduos com deficiência 

mental severa. Vários outros estudos semelhantes são apresentados por Grossi 

(Fleming & Sulzer-Azaroff, 1989; Demchak & Browder, 1990; Ivanic, Reid, Iwata, 

Faw & Page, 1981; Zlomke& Benjamim Jr, 1982; Gage, Fredericks, Jonhson-Dorn & 

Southard, 1982), dentre eles, destacando-se um estudo com preocupação de medir 

a mudança do comportamento do funcionário em serviço pela mudança 

comportamental das internas (Zlomke & Benjamim Jr, 1983) e outro com resultados 

de três anos de treinamento em serviço, com dados demonstrando a eficácia do 

modelo de treinamento no ambiente de trabalho, com alta porcentagem de 

manutenção das habilidades adquiridas (Gage, Fredericks, Johnson-Dorn & 

Southard, 1982).  

                                                 
176 Ao contrário de boa parte dos estudos realizados com treinamento de professores.  
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Os procedimentos utilizados no treinamento dos funcionários nas pesquisas 

relatadas foram de instrução verbal e por escrito, supervisão e ‘feedback’ na 

realização da tarefa, utilização de demonstrações para ensinar algumas habilidades 

de vida diária, de cuidados pessoais, de interação e linguagem.  

 

Uma das diferenças ressaltadas pela autora entre os estudos apresentados na 

revisão de literatura e o por ela realizado é que ela treinou as atendentes em todas 

as tarefas a serem ensinadas à criança e, nas pesquisas anteriores, os funcionários 

eram treinados em uma tarefa apenas, tendo que generalizar o aprendizado para 

outras. “Desta forma, o funcionário precisava aprender primeiro a ensinar uma 

tarefa, para depois começar a ensinar outra, demorando para preencher a rotina 

com outras tarefas e envolver a pessoa portadora de deficiência mental na mesma, o 

que permitia que estas pessoas permanecessem muito tempo desocupadas e 

iniciassem comportamentos agressivos.” A outra diferença em relação aos estudos 

apresentados na revisão de literatura, é que o estudo de Grossi também envolveu 

total reestruturação de rotina e modificações no ambiente a fim de torná-lo mais 

funcional, facilitando que a criança participasse das tarefas.  

 

Segundo a autora, a proposta educacional de currículo funcional, embasada em 

autores como Falvey (1989), LeBlanc & Mayo (1990); LeBlanc (1990 e 1992) e 

Cardoso (no prelo), bem como a proposta de rotinas apoiadas de Saunders & 

Spradlin (1991) forneceram os subsídios do treinamento ou programa de ensino por 

ela elaborado.  

 

Diversos autores177 enfatizam que a preocupação em habilitar funcionalmente as 

pessoas portadoras de deficiência não deve prescindir de outros aspectos da 

aprendizagem e da vida destas pessoas, ou seja, não se deve apenas habilitá-las 

em tarefas específicas, mas em tantas quantas forem necessárias (e possíveis) para 

que vivam com dignidade. As propostas educacionais de um currículo funcional 

                                                 
177 Pereira (1980); Denhoff & Tarnopol (1980); Falvey (1989); LeBlanc & Mayo (1990); LeBlanc (1990, 
1992); Saunders & Spradlin (1991); Novy (1991); Costa (1991 e 1992); Cardoso (1992 e no prelo).  
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aplicado individualizadamente ao aluno, visam promover o desenvolvimento da 

criança em diferentes áreas de condutas adaptativas. Segundo os autores que as 

propõem (Falvey, LeBlanc & Mayo e LeBlanc): 

 

“o aprendizado de habilidades funcionais deve ser promovido, tanto em 

ambientes escolares como não escolares e sempre na situação natural, o 

que significa ensinar a criança nos locais e nas situações em que, 

realmente, o comportamento seja útil e funcional. Nesta proposta, a 

programação de ensino do aluno envolve habilidades nas diferentes áreas 

de condutas adaptativas, que são ensinadas de modo concomitante. Tal 

fato não ocorre nos programas de treinamento em habilidades funcionais 

específicas, que, mesmo sendo individualizados, não promovem um 

desenvolvimento globalizado das potencialidades destas pessoas.” (p. 31 

e 32).  

 

Segundo a autora, Cardoso (no prelo) também adotaria as propostas curriculares 

funcionais com ênfase maior no ambiente e nas interações do aluno com seu meio 

em particular, gerando a denominação de sua proposta como ‘currículo funcional 

ecológico’.  

 

Em seguida apresenta as propostas de programas educacionais individualizados 

para pessoas portadoras de deficiência mental, envolvendo currículo funcional.  

 

Pessoas portadoras de deficiência mental severa (0,1% da população) vem sendo 

percebidas como capazes de aprender, ao invés de serem percebidas como apenas 

carentes de cuidados e proteção. Currículos baseados em escalas de 

desenvolvimento humano normal fazem com que tais indivíduos sejam submetidos a 

uma proposta delineada para crianças pequenas, geralmente centrada em 

desenvolvimento de pré-requisitos para aquisição de habilidades, o que 

descaracteriza a proposta de um currículo funcional e/ou de um planejamento 

individualizado.  
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A individualização do ensino e o evitar de situações que gerem fracasso 178 (já 

recomendáveis para crianças e alunos normais) devem ser promovidas para alunos 

com deficiência mental severa, e situações de aprendizagem que sejam motivadoras 

e funcionais devem ser privilegiadas. Os cuidados no planejamento lembrados pelos 

teóricos já citados (Falvey, LeBlanc & Mayo, LeBlanc) e por Costa (1991 e 1992) 

são:  

 

“(a) o currículo precisa ser funcional, para que as habilidades a serem adquiridas 

sejam úteis para a criança hoje, e no futuro; (b) as atividades e os materiais 

utilizados devem ser de acordo com a idade cronológica da criança deficiente.  

Tudo isso favorecerá o processo de normalização e de integração da mesma. Um 

terceiro ponto em comum, é a utilização de ambientes naturais na aprendizagem 

das habilidades funcionais, isto é, usar ambientes em que, socialmente, um 

determinado comportamento é mais apropriado para ocorrer, aumentando, assim, 

a possibilidade de que a conduta ocorra nestes ambientes ou nestas situações.” 

(p. 33 e 34) 

 

A funcionalidade para LeBlanc (1992), citado por Grossi (1996), tem a ver com a 

utilidade do aprendizado para hoje e para o futuro179, enfatizando a importância de 

aprender na prática e no local onde o comportamento ocorre. O reforço 

proporcionado pelo sucesso do comportamento emitido na situação natural aumenta 

a probabilidade de sua ocorrência no futuro em situações similares. O aluno torna-se 

sensível às contingências da situação, como propõe o currículo funcional.  

 

O reforçamento natural (aumento da probabilidade da resposta ocorrer pela própria 

conseqüência do comportamento), entre outros princípios básicos de 

comportamento, é característica do currículo funcional/natural proposto por LeBlanc 

& Mayo (1990) e Leblanc (1990 e 1992) citados por Grossi (1996), por ser uma 

proposta baseada  na análise comportamental. Segundo a autora e conforme 

conhecimento já generalizado na área, o comportamento reforçado pelo ambiente 

natural ou pelas conseqüências advindas da emissão do próprio comportamento é o 

                                                 
178 Aspecto bastante valorizado em propostas educacionais derivadas da análise do comportamento.  
179 Todos os aspectos são articulados na proposta do currículo funcional e, portanto, dificilmente 
desmembráveis, mas esse aspecto remonta a questão dos objetivos ou do que ensinar.  
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mais facilmente aprendido e mantido, além de mais facilmente generalizado (e 

generalizável). “Tal procedimento faz com que o portador de deficiência mental 

severa passe a ser mais sensível às conseqüências de seu comportamento, o que 

favorece a aprendizagem e a independência, além de aumentar a generalização e a 

manutenção dos comportamentos aprendidos, pois a criança passa a se comportar 

de modo contingente à situação (LeBlanc & Mayo, 1990; LeBlanc, 1990 e 1992).” (p. 

35).  

 

Mais cuidados ‘motivacionais’ são apresentados pela autora: As atividades devem 

ser reforçadoras e motivadoras para os alunos, bem como os professores, tornando 

a aprendizagem um momento diversão e êxito180. Isso se torna especialmente 

importante se levarmos em consideração a história de fracassos a que estas 

crianças estão fadadas. Autores relacionados a currículo funcional e Sidman (1985) 

citados por Grossi ressaltam que o sucesso na aprendizagem da pessoa portadora 

de deficiência mental severa é importante, assim como o sucesso no ensino do 

professor. Em análise crítica sobre aprendizagem, Sidman (1985) aponta que a 

aprendizagem não é linear, crescente, constante e regular (mesmo para as pessoas 

normais) embora o ensino possa sê-lo. “Normalmente a pessoa erra e seu 

desempenho não é o mesmo um dia após o outro. Vários são os fatores que 

interferem neste processo. Sendo assim, a regularidade e a linearidade, se existem, 

são particularidades do ensino e não da aprendizagem” (p. 35).  

 

O ambiente e as situações em que a aprendizagem se dará devem ser adequados, 

respeitando cuidados como “aprendizagem de habilidades funcionais, que sejam 

condizentes com a idade cronológica da criança e que ocorram em ambientes 

naturais, seja na escola ou não” (p. 36). Além disso, o educador deve conhecer 

detalhadamente seu aluno e seu repertório inicial: “Além do ambiente favorável, o 

educador deve ter informações precisas e suficientes quanto às limitações, ao 

potencial e ao repertório comportamental adquirido do aluno, pois são estas as 

informações que lhe darão subsídios para elaborar ou se utilizar de procedimentos 

                                                 
180 Os cuidados em evitar o erro (forma de punição), suas conseqüências deletérias sobre o 
comportamento, acrescido da correta e efetiva utilização de reforçadores também fazem parte de 
uma proposta de ensino baseada em análise comportamental.  
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que o levem ao aprendizado com êxito (Falvey, 1989; Novy, 1991 e LeBlanc, 1992) ( 

p. 36) 181.  

 

 O planejamento e o re-planejamento é lembrado182, bem como a individualização do 

ensino é enfatizada:  

 

“As técnicas de ensino devem favorecer o sucesso do aluno, lembrando que cada 

indivíduo é um indivíduo e carece de atenção e de planejamento educacional 

individualizado (Pereira, 1980; Denhoff & Tarnopol, 1980 e Novy, 1991). Por isso 

devemos estar sempre atentos para fazer alterações sempre que necessário ou 

quando ocorrerem fracassos (Sidman, 1985; LeBlanc & Mayo, 1990; Leblanc, 

1992 e 1992).”(p. 36) 

 

Conforme já mencionado, o currículo funcional individualizado proposto por Cardoso 

é denominado ‘currículo ecológico funcional’ e possui características bastante 

semelhantes ao currículo funcional/natural proposto por Falvey; LeBlanc & Mayo 

(1990) e LeBlanc (1990 e 1992). Cardoso (no prelo) enfatiza a influência do meio 

social sobre a pessoa e influência da pessoa sobre o meio, levando em 

consideração todo o contexto em que a pessoa está inserida e suas relações com o 

mesmo183.   

 

A proposta do currículo ecológico-funcional é apresentada como enfocando saúde, 

ensino e aprendizagem em contraposição à doença, tratamento e tentativas de 

mudança de personalidade. Também enfatiza a expressão ‘necessidades 

específicas de apoio e supervisão’ desenfocando as deficiências apresentadas, 

propondo especificamente supervisão e apoio e não limitando o indivíduo ao tempo 

escolar (uma vez que todos podemos precisar de supervisão e apoio em diferentes 

graus e em diferentes situações, como na família, na comunidade e no trabalho ao 
                                                 
181 Aspecto esse claramente relacionado ao ‘para quem ensinar’, ou aos cuidados do professor no 
planejamento inicial, que deve partir da observação e registro para identificação de repertórios, de 
pré-requisitos, de diferenças individuais; suscetibilidade a diferentes tipos de reforço.  
182 Aspecto concernente ao papel do professor, dizendo respeito à avaliação do processo ensino-
aprendizagem que inclui a auto-avaliação do professor e de seus métodos, também característico de 
propostas de ensino baseadas em análise do comportamento.  
183 Numa definição que parece relacionada com a própria definição de comportamento operante, 
segundo a qual o organismo modifica o meio e é influenciado pelas conseqüências de sua ação, 
numa relação de recíproca transformação.  
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longo da vida). Tal proposta não é compatível com a definição de QI por ser mais 

dinâmica, efetuando referência ao processo de aprendizagem em contraposição à 

definição mais antiga, apresentada como estagnada e associada à rótulos. Segundo 

a autora, apesar da política oficial de educação especial brasileira adotar a definição 

de retardo mental da AAMR, a classificação por níveis de apoio, mais apropriada à 

definição, ainda não é utilizada184.  

 

As habilidades de vida adaptativa (familiar, comunitária e trabalho) são enfatizadas 

na definição e no processo de diagnóstico. Os princípios filosóficos da abordagem 

ecológica seriam: “(a) direito, capacidade e necessidade de viver e conviver em 

comunidade; (b) necessidade de uma comunidade integrada para todos e (c) direitos 

relacionados à educação.” (p. 39). Os princípios norteadores do trabalho 

educacional seriam: “(a) da unicidade; (b) da capacidade; (c) a máxima participação; 

(d) da liberdade; (e) da cidadania; (f) da coparticipação; (g) dos sistemas de apoio; 

(h) da qualidade de serviços e (i) da qualidade de relações, para as pessoas com 

necessidades especiais.” (p. 39).  

 

Para a propositora do currículo ecológico-funcional, estudos recentes estariam 

comprovando, cada vez mais, que o desenvolvimento dos alunos da educação 

especial é bastante parecido com o dos alunos do sistema regular, tendo, portanto, 

direito de estarem nos mesmos contextos ambientais e deles partilharem.  

 

O traçado do currículo ecológico-funcional parte do conhecimento do meio onde o 

aluno vive, com quem e como ele convive num contexto de intrincadas relações.  

Também ressalta a reciprocidade das relações entre educando e meio, numa 

influência contínua de um sobre o outro. Os objetivos da educação escolar na 

abordagem ecológica são “positivos, flexíveis, individualizados, voltados para os 

pontos fortes e para as necessidades do aluno” (p. 41) e respeitam a idade 

cronológica do aluno (ambientes, materiais, agrupamentos de alunos).  

 

Todas as propostas educacionais apresentadas pela autora, incluindo a de Cardoso 

(no prelo) objetivam a aquisição de habilidades funcionais em áreas de conduta 
                                                 
184 Fazendo supor que a classificação mais antiga ainda prevaleça na educação (educável, treinável, 
limítrofe, severo ou profundo).  
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adaptativa. Apresenta também a proposta de Saunders & Spradlin (1991) que 

propõem as rotinas apoiadas para pessoas portadoras de deficiência mental, 

especialmente as institucionalizadas (programa residencial de rotinas).  O programa 

residencial de rotinas apoiadas visa aquisição de independência imediata e 

participação total do aluno em todas as tarefas que dizem respeito ao seu cotidiano, 

sem esperas entre uma tarefa e outra e com a maior dignidade e independência 

possíveis.  

 

O objetivo geral do estudo foi “capacitar as duas atendentes a ensinarem a 
criança a realizar diferentes tarefas de cuidados pessoais, ao longo de sua 
rotina diária.” (p. 51). Os objetivos específicos foram: “(a) treinar as atendentes 
a promoverem a independência da criança nas diferentes tarefas, oferecendo-
lhes os diferentes níveis de ajuda e (b) promover a aquisição de habilidades 
funcionais através da aprendizagem em situação funcional e natural.” (p. 50) 
 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento 
 

O programa de ensino das atendentes foi proposto, portanto, a partir da realidade da 

instituição e das características particulares da criança. A autora ressalta que o 

programa não deve ser considerado padrão ou aplicado em outro contexto sem as 

devidas reformulações. As duas atendentes eram do sexo feminino, a atendente 1 

com 25 anos e a 2 com 18 anos de idade. Ambas tinham o 2o grau completo. A 

atendente 1 trabalhava com a criança alvo há 03 anos. A atendente 2 trabalhou na 

instituição com crianças de 0 a 6 anos de idade, por dois anos, e foi remanejada 

para o berçário para trabalhar com a criança-alvo, com quem trabalhou durante a 

pesquisa. Ambas cumpriam turnos alternados de 06 horas na instituição.  

 

A criança-alvo, do sexo masculino, tinha 09 anos de idade. Chegou à instituição 

(com mais 03 irmãos) e foi internado por abandono (dos familiares?). Na ocasião, 

contava com 03 anos, era desnutrida e não andava. O diagnóstico era: “criança 

portadora de deficiência mental severa, causada por uma Encefalopatia crônica não 

evolutiva. Com deficiência visual e provável deficiência auditiva, sem perspectiva de 

melhora em instituição que vise integração social.” (p. 66). A medicação utilizada era 
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anticonvulsivo, calmante e neuroléptico (Tegretol, Neosin e Haldol). Exames 

variados acusaram disritmia e visão sub-normal, com indicação de uso de óculos.  

 

Como já mencionado, de início, as atendentes faziam todas as tarefas para a 

criança, porém, a criança era capaz de tomar líquido em copo e comer com colher, 

desde que o copo estivesse cheio e o prato feito. Atendia pelo seu nome e 

executava ordens simples, mas não falava. Corria e balançava no balanço se 

alguém o empurrasse. Apresentava comportamentos de autocontenção, enrolando 

as mãos na roupa ou no cobertor. Quando não se ‘autocontinha’, as atendentes o 

faziam “vestindo uma camiseta grande de manga longa, cruzando seus braços sobre 

o abdômen e amarrando uma manga na outra, cruzando nas costas por trás, como 

uma fralda.” (p. 67) 

 

A instituição, fundada em 1987, não tinha fins lucrativos e sua filosofia era espírita 

kardecista, sobrevivendo de promoções e auxílio da comunidade. Abrigava em torno 

de 70 crianças com 50 internos e 20 semi-internos. Quatro crianças eram portadoras 

de deficiência mental com idade entre 09 e 13 anos, duas delas freqüentavam APAE 

em outra cidade e as outras duas (diagnosticadas como portadoras de deficiência 

mental severa) recebiam atendimento na própria instituição, pela pesquisadora 

(entre elas, a criança sujeito da pesquisa). Além das duas atendentes, trabalhavam 

na instituição mais 18 funcionários com idades variando entre 18 a 50 anos, a maior 

parte do sexo feminino (18 dos 20 funcionários). Não possuíam, na maioria, 

qualificação para o cargo e nem recebiam treinamento para o mesmo. Também 

havia voluntários diversos, entre eles, o tesoureiro, a coordenadora e o presidente 

da instituição, o dentista, a pediatra, a psicóloga e seis alunas de psicologia 

(atuando no berçário e com as duas crianças com deficiência mental severa) e 13 

voluntários espíritas que faziam trabalho de evangelização.  

 

Inicialmente, a autora registrou a rotina da criança alvo, na etapa de Linha de Base, 

que durou três dias (num total de trinta e seis horas de observação), totalizando seis 

sessões de observação para cada tarefa (três para cada atendente). A criança, 

apesar de ter nove anos de idade, ficava a maior parte do tempo no berçário. Era 

acordada pelas atendentes, alimentada por elas, seus dentes eram escovados pelas 
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atendentes que também lhe davam banho e trocavam sua roupa. Também era 

conduzida tendo sua mão, punho ou braço conduzido (seguro? Atado?) pelas 

atendentes. Os registros foram realizados pela pesquisadora e mais um observador, 

na medida em que as atividades ocorriam, O segundo observador foi um aluno do 

curso de Psicologia da UEL e foi treinado previamente até que o índice de 

fidedignidade fosse igual ou maior que 75%, num total de 30 sessões de 

treinamento. Foram registrados períodos de 30 minutos a uma hora em que a  

criança ficava desocupada, entre uma atividade e outra, nos quais identificou o 

aparecimento de episódios de auto-agressão ou agressão a outras pessoas. Os 

comportamentos de agressão emitidos pela criança consistiam em empurrar, chutar, 

puxar, morder. Também se auto-agredia, esmurrando o próprio rosto, mordendo e 

batendo a cabeça contra a parede.  

 

A autora efetuou uma proposta de reestruturação da rotina da criança, elaborada 

com base em Saunders & Spradlin (1991)185. O programa de ensino proposto visava 

treinar as atendentes a oferecerem à criança diferentes níveis de ajuda, com o 

menor nível de apoio possível, sem nunca realizar a tarefa pela criança (levantar-se, 

alimentar-se, escovar os dentes, tomar banho, trocar de roupa), baseando-se em 

Lent, Keilitz, Foster & MacLean (1974)186 e Lent (1978)187. A criança deveria ser 

incentivada a participar, não só da tarefa mas das atividades preliminares que a 

envolviam (ex.: pegar o material de higiene antes do banho, fazer o próprio prato 

antes das refeições ou encher o copo antes de beber), tendo sido também treinada a 

andar pela instituição sem que fosse conduzida pela mão.  

 

O programa de ensino das atendentes (intervenção propriamente dita) foi realizado 

por atividades que se dividiram em: 1. Orientações gerais; 2. Treinamento das 

atendentes nas tarefas da rotina da criança; 3. Preenchimento da folha de registro 

diário; 4. Momento das dúvidas e dos esclarecimentos.  

 

                                                 
185 Saunders, R. & Spradlin, J. E. (1991). A supported routines approach to active treatment for 

enhancing independence competence and self-worth. Behavioral Residential Treatment. 6 
(1), 11-37.  

186 Lent, J.R. Keilitz, I.; Foster, C.D. & MacLean, B.M. (1974). Project More. Kansas.  
187 Lent, J. R. (1978). How to do More: A manual of basic teaching strategy. Northbrook (ILL.): 

Hubbard.  
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Na atividade 1 (orientações gerais), a pesquisadora se reunia com as atendentes por 

30 minutos antes do início do turno de cada uma. Nesses horários, o Roteiro de 

Ensino e a Folha de Registro Diário, além de uma lista de orientações, eram 

entregues às mesmas e lidas com elas. Houve afixação de uma cartolina com a 

rotina reestruturada numa das paredes do quarto da criança. Essa atividade tinha 

como objetivo promover um primeiro contato das atendentes com as orientações.  

 

A atividade 2 ou treinamento propriamente dito foi realizado visando oferecer, 
gradativamente, capacitação quanto aos diferentes níveis de ajuda (ajuda 
física total, ajuda física parcial, seguir de perto, ajuda verbal), partindo dos de 
maior ajuda para os de menor. Os procedimentos utilizados para o ensino das 

atendentes nessa atividade foram demonstração (modelo de como oferecer ajuda 

em diferentes níveis), supervisão e instrução verbal. A demonstração era feita com 

as atendentes acompanhando os passos das tarefas pelo Roteiro de Ensino. Após a 

demonstração elas eram solicitadas e treinar a criança-alvo nas tarefas.  

 

A supervisão era feita, com a pesquisadora iniciando a tarefa, as atendentes 

continuando o treinamento, enquanto a pesquisadora observava e corrigia (se 

necessário) a utilização dos níveis de ajuda188.  

 

A instrução verbal foi utilizada para passar informações adicionais quanto à 

utilização dos níveis de ajuda e de como incentivar, elogiar e interagir com a 
criança.  

 

Na atividade 3, ou preenchimento da folha de registro diário, a pesquisadora ensinou 

as atendentes como preenchê-la. A ficha foi montada de modo a obter dados sobre 

o desempenho das atendentes e da criança-alvo (indicação de quando o passo era 

realizado pelas atendentes e de quando era a criança a realizá-lo sem ajuda). As 
                                                 
188 Os níveis são descritos como: “Ajuda física total – Colocar a(s) mão(s) sobre a(s) mão(s) da 
criança, segurar a(s) suas mão(s) e conduzi-las na realização dos passos das tarefas. ; Ajuda física 
parcial – oferecer pequenas ajudas na realização dos passos das tarefas, tais como: segurar no 
punho ou no cotovelo para direcionar o movimento da criança, na realização dos passos das tarefas e 
posicionar utensílios ou vestimentas, de modo a facilitar o desempenho da criança, na execução dos 
passos das tarefas; Seguir de perto – acompanhar os movimentos da criança na realização dos 
passos das tarefas, com a(s) mão(s) sobrepostas à(s) da criança, mas sem encostar, como se fosse 
uma sombra do seu movimento; Ajuda verbal – oferecer instruções verbais, descrevendo o 
comportamento que a criança deveria apresentar na realização das tarefas.” (p. 58)  
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técnicas utilizadas para o ensino do preenchimento das fichas foram a demonstração 

e a supervisão.  

 

 A atividade 4 constituiu-se em reunir atendentes e pesquisadora para 

esclarecimento de dúvidas no final de cada turno, esclarecendo as dificuldades na 

realização do trabalho. O momento também era utilizado para discussão de: 

 

 “(a) o desempenho das atendentes e da criança-alvo, através das Folhas de 

Registro Diário (Anexo D), mostrando a elas as aquisições comportamentais da 

criança-alvo; (b) quando as atendentes estavam oportunizando condições para 

promover a independência da criança, oferecendo-lhes os diferentes níveis de 

ajuda; (c) quando a criança não estava progredindo e, (d) quando as atendentes 

deveriam oferecer níveis de menor ajuda para ela, conforme fosse aprendendo a 

realizar os passos.” (p. 63) 

 

As tarefas que compuseram o roteiro de ensino, todas relacionadas com cuidados 

pessoais e vida no lar, foram: cortar e rechear o pão189; servir-se190; despir-se, 

banhar-se e vestir-se191; escovar os dentes e lavar as mãos e o rosto192. Além disso, 

a reestruturação da rotina também envolveu a participação da criança nas 

subtarefas, que ou antecediam a tarefa propriamente dita ou a completavam, como: 

“pegar a caixa de higiene e a toalha, abrir portas, colocar a caixa sobre uma cadeira, 

para a tarefa de escovar os dentes e lavar as mãos e o rosto.” (p. 64) 

 

Durante a linha de base a criança permaneceu mais tempo no berçário, ocupando 

um dos quartos e o refeitório. As observações da linha de base foram feitas nas 

dependências do berçário da instituição (onde a criança vivia). No período de 

                                                 
189 Cujos passos são resumidos pela autora: “ Pegar o pão, cortar com a faca e passar o recheio” (p. 
65) 
 
190 Cujos passos são resumidos pela autora: “ Colocar o alimento no seu prato com a colher; entornar 
a jarra no copo” (p. 65) 
191 Cujos passos são resumidos pela autora: “ Tirar a calça, a camiseta e o tênis; abrir a torneira, 
pegar a bucha, ensaboar a bucha e esfregar todo o corpo, fechar a torneira, enxugar-se e colocar a 
calca, a camiseta e o tênis” (p. 65) 
192 Cujos passos são resumidos pela autora: “ Pegar a escova e a pasta de dentes,  passar a pasta 
na escova, escovar; pegar o sabonete, ensaboar as mãos, enxaguá-las, esfregar o rosto com as 
mãos” (p. 65) 

 



 364

Intervenção a criança-alvo permaneceu também em outros locais. A autora descreve 

os ambientes utilizados na pesquisa e também os recursos materiais e instrumentos 

(roteiros, folhas de registro).   

 

A etapa de Intervenção foi realizada no refeitório geral, quarto da criança e banheiro 

e foi composta de duas subetapas, a primeira, um treinamento intensivo que durou 

sete dias e consistiu nas atividades já descritas no programa de ensino (tarefas a 

serem ensinadas à criança). A segunda subetapa da intervenção foi denominada 

acompanhamento, consistindo de duas visitas semanais por cinco meses, num total 

de 40 visitas. No acompanhamento houve continuação do treinamento das 

atendentes, preenchimento de folha de registro diário e momento de dúvidas e 

esclarecimentos.  

 

Durante o treinamento das atendentes, elas deveriam preencher as folhas de 

registro do comportamento da criança-alvo, ao final de cada turno (8h à 14h para 

atendente 1 e 14h às 20h para atendente 2), diferentemente de pesquisador e 

observador que o faziam durante a realização das tarefas. As atendentes 

preenchiam os diferentes níveis de ajuda ocorridos, indicando quais passos foram 

realizados por elas e quais a criança realizou sem ajuda. Porém, nem sempre tal 

registro ocorreu, por terminarem em cima do horário ou mesmo depois do turno, 

havendo, conseqüentemente, diferença entre o número de registros e o de sessões 

efetuadas. Em relação às observações realizadas pela pesquisadora e observador, 

elas foram em número de 47 e em 20 ambos estavam presentes.  

  

Os dados apresentados nos resultados tiveram como parâmetro o total de registros 

feitos pelas atendentes; a pesquisadora padronizou 35 sessões, respeitando a 

seqüência cronológica das mesmas. Não houve diferença significativa na 

comparação entre os registros feitos pelas atendentes, pela pesquisadora e pelo 

observador. “Assim, através do registro dos diferentes níveis de ajuda, oferecidos 

pelas atendentes, obteve-se a freqüência média com que cada um dos diferentes 

níveis foi oferecido por elas à criança-alvo, na realização das quatro tarefas, além da 

freqüência com que as atendentes realizaram passos da tarefa para a criança e os 

que a criança-alvo realizara, sem a ajuda das mesmas.” (p. 75) 
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Na linha de base, a fidedignidade das observações da atendente 1 foi de 98,6% em 

uma tarefa e 99% nas outras. Para a atendente 2 a fidedignidade foi de 98,5% nas 

quatro tarefas. Na fase intervenção em situação natural (treinamento intensivo e 

acompanhamento) as médias de fidedignidade também foram altas, acima de 95%, 

atestando a confiabilidade do instrumento e sua clareza na descrição dos passos 

das tarefas e dos níveis de ajuda.  

 

Quanto aos resultados obtidos foi embasado nos registros das atendentes. A 

escolha por utilizar os dados registrados pelas atendentes foi provenientes da não 

constatação de diferenças significativas entre os registros das atendentes, da 

pesquisadora e do observador. Além disso, a autora relata que o número de 

registros das atendentes era maior, favorecendo melhor visualização do processo de 

capacitação das atendentes e da aprendizagem da criança. Tais resultados 

focalizaram o desempenho das atendentes e desempenho da criança-alvo, a partir 

da freqüência média com que as atendentes 1 e 2 ofereceram diferentes níveis de 

ajuda à criança-alvo e a freqüência média com que realizaram passos das tarefas.  

 

A avaliação do desempenho das atendentes, segundo a autora, foi feita com base 

no cumprimento dos objetivos, isto é no quanto elas promoveram a independência 

da criança-alvo na realização das tarefas, promovendo níveis de ajuda de menor 

intensidade. A autora verificou que as atendentes passaram a utilizar mais tempo 

para ensinar à criança-alvo as tarefas, deixando de realizar as tarefas pela criança. 

Os níveis de ajuda oferecidos também se modificaram, oportunizando que a criança 

se tornasse mais independente; inicialmente, ofereciam ajuda física total e parcial 

com maior freqüência e, gradativamente, o nível de ajuda foi se tornando mais 

verbal, segundo a autora.  

 

As atendentes mostraram-se muito participativas e comemoravam cada progresso 

da criança, dentro das tarefas que estavam sendo ensinadas ou em outro 

comportamento. Elas registravam cada aquisição nova da criança. Também não 

apresentavam dificuldade de contato físico com a criança, abraçando-a e beijando-a. 

Apenas foram orientadas sobre quando apresentar esse tipo de contato com a 

criança (conduta afetiva pré-existente), em benefício do trabalho.   
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Como resultado, a criança, ao mesmo tempo em que passou a permanecer mais 

tempo com as atendentes que receberam o treinamento, também passou a ter mais 

contato com outras pessoas da instituição. As alterações foram no sentido de 

proporcionar uma aprendizagem funcional e natural.  Ao final do acompanhamento, 

a criança-alvo não adquiriu total independência, mas houve aumento no nível da 

mesma. Em relação à atendente 1, passou a atuar em função de ajuda verbal, de 

forma generalizada, e em relação à atendente 2, além da ajuda verbal, dependia de 

ajuda física parcial. A freqüência com que a criança realizava passos das tarefas 

sem ajuda, ao final do acompanhamento, com as duas atendentes, era praticamente 

a mesma, mas, especificamente para a tarefa de cortar e rechear o pão, a criança 

realizou mais passos sem ajuda com a atendente 2 do que com a atendente 1. Para 

a autora, os dados sugerem que a atendente 2, além de oferecer condições para 

que a criança realizasse o passo sozinha esperava respostas espontâneas da 

criança, e isso a atendente 1 teria levado mais tempo para fazer, adotando um 

padrão mais verbal e oferecendo ajuda verbal mesmo em passos que a criança já 

conseguia realizar sem ajuda.  

 

A autora ressalta que, já na linha de base, a criança realizava comportamentos com 

independência, quando lhe era dada oportunidade (alimentar-se sozinha com colher, 

beber no copo e outros). A reestruturação da rotina e a aplicação do programa de 

ensino em ambiente natural/funcional, segundo a autora, em sua discussão e 

conclusões, favoreceram a aprendizagem da criança nas diferentes tarefas 

elaboradas para ela, individualizadamente, de acordo com as características de sua 

rotina e suas necessidades. Também passaram a oportunizar condições para que 

realizasse novas tarefas como comer frutas diferentes e vestir/despir outros tipos de 

vestimenta.  

 

Para a autora, o desempenho da criança atesta o que Sidman (1985) abordou sobre 

aprendizagem como processo descontínuo e variável. Houve alta incidência de picos 

e oscilações na freqüência, com comportamentos realizados com consistência 

deixando de ser apresentados em algumas situações. As habilidades desenvolvidas 

eram funcionais (habilidades necessárias no momento e no futuro) e houve 

aprendizado ‘na prática’ (em contraposição a uma situação simulada ou artificial).  
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Segundo a autora, na etapa de acompanhamento, a criança demonstrou discriminar 

a funcionalidade das tarefas, tirando a roupa somente no quarto para trocar de roupa 

ou no banheiro antes do banho, após ouvir dicas verbais como: “J. vamos trocar esta 

roupa que está suja” ou “Agora nós vamos tomar um banho para refrescar”. Também 

aprendeu a, funcionalmente, guardar roupas e tênis no guarda-roupa e colocar a 

roupa na caixa de roupa suja, mas não discriminava se a roupa estava limpa ou suja.  

 

Segundo a autora, algumas tarefas eram mais complexas que outras. Essas 

peculiaridades tornaram a relação ensino-aprendizagem mais difícil nas tarefas que 

exigiam coordenação motora fina. Por exemplo, escovar os dentes exigia uma 

coordenação motora mais elaborada que lavar as mãos ou o rosto e o banho era 

tomado em posição sentada para evitar que a criança caísse ao esfregar suas 

pernas e pés.  

 

Houve generalização de comportamentos aprendidos por parte da criança-alvo, 

como exemplo: “...na tarefa de preparar o suco ou o leite, a criança precisava adoçar 

a bebida e para pegar o açúcar do pote, usou o mesmo comportamento que utilizava 

para servir-se de alimento em situação de almoço e jantar, sem que algum nível de 

ajuda lhe fosse oferecido.” (p. 106). Outros comportamentos também passaram a 

ocorrer sem treino, comportamentos úteis e utilizados ao longo da rotina atual e 

futuras como: “segurar e carregar a caixa de higiene e outros materiais; abrir e 

fechar portas; balançar-se no balanço; localizar os ambientes (seu quarto, o 

banheiro, o refeitório e a cozinha, entre outros); reconhecer, pela voz, pessoas 

conhecidas. Sem contar aqueles adquiridos através do treinamento nas tarefas, 

como tirar e vestir as roupas em local apropriado; servir seu prato e seu copo, entre 

outros.” (p. 106).  

 

Os comportamentos trabalhados com a criança foram de cuidados pessoais mas 

houve ganhos em todas as áreas de condutas adaptativas:  

 

“para a vida no lar, a criança passou a arrumar as cadeiras ao redor da mesa; 

para o desempenho na comunidade, permanecia sentada junto com outras 
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crianças de sua idade, num evento social; para a área de habilidades sociais e 

comunicação, a criança passou a corresponder ao abraço, a bater palmas e a 

aproximar-se da atendente, quando estava com fome ou sede; para as áreas de 

saúde e segurança, a criança-alvo passou a discriminar o que pode ou não 

manipular ou levar à boca. Quanto à independência na locomoção, a criança se 

desenvolveu bastante, aprendendo a passar de um lado a outro de bancos e 

muros baixos, a descer e a subir escadas, e a localizar e se encaminhar para o 

balanço. Para as habilidades acadêmicas funcionais, aprendeu a manusear 

massa de modelar e argila, rasgar papéis e a usar tinta guache e giz de cera. 

Para a área de lazer, a criança-alvo passou a chutar, jogar com as mãos e pegar 

a bola, rodar no gira-gira e a balançar no balanço. Para a iniciação ao trabalho, 

pode-se considerar dobrar e guardar roupas, pois pretende-se treiná-lo para 

ajudar no almoxarifado de roupas da instituição.” (p. 106 e 107) 

 

Conforme preconizado pelo sistema de rotinas utilizado, houve ocupação de todo o 

tempo da criança ao longo do dia; em decorrência disso, segundo a autora, houve 

grande redução de comportamentos agressivos, com períodos de até dois meses 

sem apresentá-los. Quando ocorriam tendiam a durar pouco e estavam relacionados 

a períodos longos sem atividade e/ou de alguma ‘frustração’ (ex.: deixar de se 

balançar para tomar banho).  

 

As atendentes não o amarraram mais e não mais permitiram que alguém o fizesse. 

Os comportamentos de auto-contenção também desapareceram193. O 

comportamento agressivo foi substituídos por comportamentos necessários para a 

criança participar de sua rotina, favorecendo sua participação, maior independência 

e aprendizagem. “Pois, estando com as mãos livres, a criança-alvo se envolvia na 

realização das tarefas e a partir do momento que se tornaram reforçadoras, a 

criança passou a ocupar-se com as atividades e não mais continha suas mãos, 

como sugeriram LeBlanc & Mayo, (1990) e LeBlanc (1990 e 1992).” (p. 108) 

 

                                                 
193 Pode-se dizer que houve aquisição e reforçamento de comportamentos incompatíveis com os 
agressivos e de autocontenção.  
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Para a autora, os princípios da normalização e da integração nortearam o presente 

estudo, princípios esses que compõem a política nacional de educação especial194. 

Tais princípios se opõem a tendências segregativas promovendo integração aos 

seus respectivos grupos sociais. A criança poderá ser considerada competente 

socialmente ao adquirir habilidades adaptativas valorizadas pelo seu grupo social, 

fazendo parte da vida cotidiana da instituição onde vive. A competência social é 

condição para ocorrência de integração. 

 

Para a autora, uma limitação do trabalho foi sua restrição aos ambientes da 

instituição e outros considerados necessários, como dentista e médico; propõe 

utilização de toda a comunidade (transporte, clubes, igrejas, hospitais etc.). Para 

tanto, a autora menciona que o preparo deve ser bilateral, por parte do indivíduo e 

da própria sociedade (Glat, 1989 e Glat & Kadlec, 1989).  

 

As dificuldades do estudo, ligadas à realidade da instituição, são relacionadas pela 

autora. A primeira foi encontrar um observador que interagisse bem com a criança, 

sem medo e com crença de que poderia mudar. A segunda dificuldade foi mudar o 

enfoque das atendentes para o ensino da criança ao invés de lavar roupas ou limpar 

o quarto, preocupação essa gerada por cobranças da instituição. A autora conversou 

com a direção solicitando mais tempo para ensinar a criança do que para a limpeza. 

As atendentes reclamavam da falta de valorização do seu trabalho e das sugestões 

recebidas pelos dirigentes, contrárias ao trabalho desenvolvido: “colocar roupas 

largas na criança para que ela pudesse enrolar as mãos, o que estávamos tentando 

extinguir; ou falavam para as atendentes darem o cobertor para a criança se enrolar, 

quando estava agitada e incomodando as outras pessoas. Além disso, outras 

atendentes reclamavam que era um absurdo ficarem duas atendentes à disposição 

da criança-alvo.” (p. 111 e 112). Quando, a criança começou a apresentar novos 

comportamentos adaptativos e diminuiu a freqüência de comportamentos aversivos, 

a instituição começou a colaborar. Porém, mesmo com a melhora da criança, 

algumas sugestões dos dirigentes continuaram sendo inadequadas, gerando a 
                                                 
194 “De acordo com a Política Nacional de Educação Especial (Brasil/SEESP, 1994), a Educação 
Especial procura seguir os princípios democráticos de igualdade, liberdade e respeito à dignidade. 
Busca nortear sua ação pedagógica por oito princípios específicos: da normalização; de integração; 
da individualização; da legitimidade; sociológico da interdependência; epistemológico da construção 
real; da efetividade dos modelos de atendimento educacional e do ajuste econômico com a dimensão 
humana.” (p. 109) 
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necessidade de continuidade do estudo, com a finalidade específica de envolver os 

dirigentes no trabalho para que possam assimilar as orientações e perceber sua 

funcionalidade. >  

 

A autora conclui que o estudo “capacitou as atendentes a oferecerem diferentes 

níveis de ajuda à criança-alvo, nas tarefas realizadas ao longo de sua rotina diária. 

Além disso, a criança participou ativamente da mesma, adquirindo habilidades nas 

diferentes áreas de condutas adaptativas e com isso diminuiu, consideravelmente, a 

ocorrência dos comportamentos de mutilar-se, de agredir outras pessoas e de 

contenção.” (p. 113) 

 

As atendentes ganharam mais confiança em como agir em relação à criança, seu 

trabalho foi facilitado e a criança passou a ser mais aceita pelo seu próprio grupo. As 

pessoas da instituição passaram a valorizar mais o trabalho das atendentes e a 

acreditar mais na criança. O estudo mostrou que é possível aplicar o currículo 

funcional e as rotinas apoiadas na realidade brasileira às necessidades uma criança 

portadora de deficiência mental severa, das atendentes e da própria instituição.  

 

Apresenta várias propostas de novas pesquisas, como a continuidade do trabalho 

com a criança e atendentes, e a promoção de um programa de ensino estendido aos 

dirigentes da instituição, à outras crianças, outras atendentes e voluntários, para que 

todos passem a adotar com a criança o mesmo padrão de atuação que as 

atendentes aprenderam a adotar. Também propõe envolver situações de ensino em 

ambiente institucional e não institucional e promover aprendizagem em outras áreas 

de condutas adaptativas, criando novos roteiros de ensino. Também pretende 

ensinar as atendentes ou outros profissionais a elaborarem programas ou roteiros de 

ensino individuais  e a reestruturarem sua rotina, quando necessário, de forma 

independente de supervisão da pesquisadora.  

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento fornecida ao professor  
 
Não há elementos no ensino das atendentes, mas estão presentes de forma 

razoavelmente explícita na introdução e discussão do trabalho, em aspectos como 

singularidade, liberdade e dignidade humanas.   
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Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 

A descrição do trabalho permite supor que os princípios ensinados foram, 

basicamente, de consequências reforçadoras sociais (elogios, contato físico) e  

fornecimento de antecedentes também (chamados de incentivos).  

 

Métodos de pesquisa ensinados ao professor 
 

Na atividade 3 do programa de ensino das atendentes, foram ensinadas a preencher 

a folha de registro diário das quatro tarefas ensinadas, contendo os passos 

envolvidos na realização de cada uma delas e descritos pormenorizadamente195. Tal 

tarefa foi ensinada às atendentes por demonstração (modelo) e supervisão (modelo, 

correção e orientação).   

 

Ensino  
 

As atendentes seguiram orientações sobre reestruturação de rotina, de modo a 

favorecer a participação da criança e, também, sobre o ensino das quatro tarefas 

(cortar e rechear o pão; servir-se; despir-se; banhar-se; vestir; escovar os dentes; 

lavar as mãos e o rosto)  envolvidas no trabalho, utilizando-se de diferentes níveis de 

ajuda (rotinas apoiadas).  

 

O ‘ensinar’ foi focalizado, uma vez que o objetivo do estudo foi justamente tornar as 

atendentes capazes de ensinar determinadas tarefas à criança (no caso cuidados 

pessoais à criança –alvo, deixando de executar todas as tarefas para e pela 

criança).  

 

                                                 
195 A quantidade de passos envolvidos em cada tarefa é de: “(a) cortar e rechear o pão, contendo 12 
passos; (b) servir-se, contendo, também, 12 passos;  (c) despir-se, banhar-se e vestir-se, contendo 
30 passos e (d) escovar os dentes e lavar as mãos e o rosto com 31 passos (ver resumo dos passos 
no Quadro 1), apesar de terem sido ensinadas outras tarefas à criança-alvo”. (p. 61 e 62).  
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Foram utilizadas instruções verbais orais e gráficas/escritas na atividade 1 

(orientações gerais), com a pesquisadora fornecendo listagem de orientações  e 

afixando cartolina numa das paredes do quarto da criança196.  

 

Na atividade 2 foram treinadas a oferecer diferentes níveis de ajuda, partindo dos de 

maior ajuda para os de menor ajuda197, com as técnicas de demonstração 

(fornecimento de modelo), supervisão e instrução verbal. Dentro dos diferentes 

níveis de ajuda descritos anteriormente, a atendente era treinada a apresentar 

classes de comportamento que nele se encaixassem. Exemplo: ajuda física parcial 
– oferecer pequenas ajudas na realização dos passos das tarefas, tais como: 

segurar no punho o cotovelo para direcionar o movimento da criança, na realização 

dos passos das tarefas e posicionar utensílios ou vestimentas, de modo a facilitar o 

desempenho da criança, na execução dos passos das tarefas.; seguir de perto – 

acompanhar os movimentos da criança na realização dos passos das tarefas, com 

a(s) mão(s) sobreposta(s) à(s) da criança, mas sem encostar, como se fosse uma 

sombra do seu movimento.  

 

A instrução verbal foi uma técnica utilizada no ensino das atendentes e também 

ensinada a elas, uma vez que ajuda verbal era o último nível de ajuda passível de 

ser oferecido à criança, precedido de ajuda física total, parcial e seguir de perto. Na 

ajuda verbal oferecida pelas atendentes à criança, elas deveriam descrever o 

comportamento que a criança deveria apresentar na realização da tarefa.  

 

As atendentes foram ensinadas a oferecer estímulos antecedentes (instrução verbal, 

direcionamento e ajuda física) e, principalmente, conseqüentes, com privilégio de 

                                                 
196 Exemplo de roteiro de ensino de uma das tarefas ensinadas: 1. TAREFA: despir-se: 2: LOCAL: 
quarto da criança ou banheiro; 3.POSIÇÃO DA CRIANÇA: em pé ou sentada; 4. RECURSOS 
MATERIAIS: vestimentas: 1 calça ou “shorts”; 1 camiseta; e 1 par de tênis. 5. PASSOS DA TAREFA: 
segurar a calça pelos pés, baixar a calça até os pé; tirar um pé, depois o outro da calça, colocar a 
calça no cesto de roupa suja, segurar a camiseta pela barra, erguer a camiseta até a cabeça, tirar a 
camiseta pela cabeça e braços, colocar a camiseta no cesto de roupa suja, tirar o tênis com a ajuda 
das mãos e/ou dos pés, guardar o tênis dentro do guarda roupa.   
197 O que poderia ser considerado como emprego de técnicas de modelagem e  esvanecimento de 
estímulos ou fading: “Todas as tarefas ensinadas à criança-alvo, inicialmente, era necessário 
recorrer-se à ajuda física total, para que ela conseguisse realizar a maioria dos passos. No entanto as 
atendentes foram treinadas a, gradativamente, oferecerem níveis de menor ajuda, saindo da ajuda 
física total, passando pela ajuda física parcial, seguir de perto, até chegar a ajuda verbal, dando 
assim, oportunidade à criança de realizar os passos das tarefas, o mais, independentemente, 
possível.”( p. 59) 
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uso de reforço social, mediante instruções verbais da pesquisadora, na atividade 2 

(treinamento das atendentes nas tarefas da rotina da criança), sobre como 

incentivar, elogiar e interagir afetivamente com a criança198.   

 

As tarefas ensinadas como parte da rotina, no ambiente natural da criança e com os 

devidos cuidados de modelagem e de gradação das dificuldades, propiciavam, 

quando bem sucedidas, reforço natural à criança. Cuidados com a eliminação ou 

minimização de conseqüências aversivas foram tomados, orientando-se as 

atendentes para não sobrecarregarem a criança com informações ou exigências, 

eventualmente, fora de seu alcance e compreensão.  

 

Pode-se dizer também que a atividade 4 ou ‘momento de dúvidas e esclarecimentos’ 

propiciou às atendentes serem reforçadas pelo seu desempenho, quando a 

pesquisadora ressaltava as aquisições comportamentais da criança pela análise das 

folhas de registro diário. Também havia a correção de desempenhos e orientações 

gerais.  

 

Inúmeros outros tópicos são abordados indiretamente, nesse e em outros estudos, 

como a concepção de aprendizagem, de ensino, de educação, o que ensinar e para 

que ensinar. Não foram ensinados diretamente, mas pode-se dizer que possuem 

                                                 
198 “É importante que vocês incentivem a criança na realização do passo, por exemplo: ‘Eu sei que 
você consegue (comportamento)’ ou ‘Isso mesmo, só falta (comportamento)’, principalmente, quando 
a criança apresentar dificuldades ou oferecer resistência em realizar a tarefa”. No que tange a elogiar, 
a pesquisadora disse: “Além de incentivar, vocês devem elogiar a criança, não é necessário que seja 
a cada passo da tarefa, ma em alguns momentos, tais como: ao final de uma tarefa, principalmente  
se ela apresentar progressos ou durante a tarefa, frente a um passo que a criança realizar com mais 
independência e,  principalmente, os elogios que surgirem, espontaneamente, de vocês”. E sobre a 
interação a instrução foi: “Para reforçar e fortalecer estes elogios, os incentivos e a interação afetiva 
entre vocês e a criança, é essencial que haja contato físico com ela, como por exemplo: abraçar, 
aproximar-se, ou outras formas de demonstrar carinho, como conversar, constantemente, com a 
criança, mas sem usar diminutivos, como perninha e copinho. Não sobrecarregar a criança com 
informações, dificultando sua compreensão, levando-a fracassar na realização da tarefa. Converse 
com a criança, mas sempre de modo carinhoso, porém firme, sem gritar ou alterar o tom de voz”. 
Quanto a conduzir a criança pela instituição, a orientação às atendentes foi: “sempre que a criança 
acompanhar a pequisadora ou a atendente, ela deverá ser posicionada ao seu lado ou na sua frente, 
mas sem ser conduzida pela mão, punho ou braço”. As atendentes foram orientadas a sempre 
conversarem com a criança sobre as atividades que estavam sendo realizadas, como por exemplo 
“Agora nós vamos tomar lanche, o que você gostaria de comer, hoje?” ou “J., agora nós vamos nos 
sentar para tomarmos café. Hoje nós temos........., para o lanche” ou sobre a tarefa já realizada: 
“Nossa, como você está bonito! (se realmente o estiver)” ou “Agora você está fresquinho, depois do 
banho”. (p. 60 e 61) 
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estreita e indissociável relação com a concepção analítico-comportamental sobre 

tais assuntos.  

 

A autora sugere como continuidade do estudo, entre outras sugestões, que as 

atendentes sejam ensinadas e elaborar roteiros de ensino de forma independente e 

a reestruturar rotinas também, de acordo com as suas necessidades e com as 

necessidades da criança.  

 

É importante ressaltar que o currículo funcional proposto por LeBlanc e Mayo e 

LeBlanc, utilizado para embasar a proposta da autora, é apresentado na revisão de 

literatura como sendo um currículo baseado em análise do comportamento. Daí a 

estreita semelhança entre suas proposições e a da abordagem, especialmente em 

aspectos como ‘o que ensinar’, ‘para quem ensinar’, ‘como ensinar’: ‘minimização ou 

eliminação de contingências aversivas’, ‘correta e efetiva utilização de reforçadores’. 

No último aspecto, com destaque para a utilização de reforço proveniente da 

emissão do comportamento em situação natural em detrimento de simulações e com 

conseqüente manutenção do comportamento aprendido.  

 

No tópico abrangente ‘como ensinar’ pode-se dizer que houve preocupação (embora 

não tenha havido ensino direto) com minimização e eliminação de contingências 

aversivas (contenção e auto-contenção, gradação de dificuldades no caso do ensino 

da criança e  intervenção junto à instituição para que não fornecessem sugestões 

contrárias ao programa desenvolvido no caso do ensino das atendentes); com 

correta e efetiva utilização de reforçadores e privilégio dos naturais pelos arbitrários; 

respeito ao ritmo do aluno; observação e manutenção de registros das respostas dos 

alunos, transformação de conteúdos em pequenos passos e em seqüência. 

Reforço/modelagem, instruções verbais e fading também foram utilizados no ensino 

da criança, acrescidos de direcionamento ou ajuda física. Não houve utilização de 

tecnologia de ensino. A promoção de manutenção do comportamento das 

atendentes e da própria criança foi proporcionada pelas conseqüências naturais do 

sucesso do comportamento de ensinar das atendentes e pelo reforço natural 

proporcionado pela maior independência e autonomia conquistada pela criança199.   

                                                 
199 Poder-se-ia afirmar que não há como se programar manutenção sem programar eficiência da 
intervenção, e que os resultados do mesmo estão diretamente relacionados `a possibilidade de 
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Todos os tópicos comentados no último parágrafo foram levados em consideração 

pela pesquisadora na elaboração do roteiro de ensino das atendentes e no próprio 

programa de ensino das mesmas. No entanto, os sub-tópicos de como ensinar 

diretamente ensinados à atendente foram a utilização de reforçadores sociais como 

elogio e contato físico, contingentes às tarefas ensinadas, utilização de ajuda ou 

direcionamento físico e alteração gradual de níveis de ajuda ou fading.  

 

O ensino das atendentes foi feito utilizando-se de instrução verbal e escrita, 

supervisão/feedback na realização das tarefas (correção de erros, reforçamento 

social) e demonstrações (modelação).   

                                                                                                                                                         
mantê-los (a menos que os resultados positivos estejam associados a um custo muito alto de 
resposta, o que não foi o caso desta intervenção que contava com duas atendentes para a criança-
alvo). 
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RIBEIRO, Maria Júlia Lemes (1997). Dificuldades de Leitura: Capacitação de 

professores para a utilização de uma metodologia de ensino informatizada. 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL, 

como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em Educação. 

Orientada pela Profa. Dra Verônica Bender Haydu.  

 

Resumo da autora: Este estudo objetivou instrumentalizar o professor para utilização 

de um recurso de ensino informatizado e aplicar de forma sistemática, o 

procedimento de formação de classes de estímulos equivalentes, para desenvolver a 

leitura em crianças que apresentavam dificuldades nessa área. Participaram 09 

professores e 16 alunos do Ensino Fundamental de uma escola estadual, da 1ª a 4ª 

séries. O programa de capacitação dos professores iniciou com estudos que 

fundamentam o processo de aquisição da leitura com base nos princípios da Análise 

do Comportamento. Foi utilizado um microcomputador e o programa Mestre que 

possui recursos que permitem a montagem de tarefas específicas às dificuldades do 

aluno, os quais eram acompanhados, em sessões individuais na realização das 

tarefas. Os alunos foram selecionados por meio de um teste de leitura (pré-teste) 

realizado em sala de aula, tendo sido escolhidos aqueles que apresentaram erros de 

leitura de palavras ensinadas anteriormente em classe. O Mestre permite ensinar por 

meio do procedimento de discriminação condicional de relações entre estímulos que 

podem ser auditivos e/ou visuais. O procedimento foi organizado em oito passos de 

treino e dois passos de testes. Foram estabelecidas duas seqüências de passos 

diferentes para os alunos da 1ª e 2ª séries e os da 3ª e 4ª séries. Nos passos de 

teste de leitura foram apresentadas 18 e 32 palavras respectivamente no primeiro e 

segundo teste, incluindo palavras de treino e palavras de teste. Antes de cada passo 

de treino, era realizada uma sonda de leitura em que eram apresentadas duas 

palavras treinadas no passo anterior, duas palavras de teste e as duas palavras 

novas que seriam ensinadas naquele passo. Em seguida eram feitos treinos de 

discriminação condicional, sendo apresentado como modelo uma palavra ditada e 

como estímulos de comparação duas palavras impressas, em que uma delas era 

uma palavra conhecida, caracterizando assim um procedimento de discriminação 

por exclusão. Ao final de cada passo eram realizados testes de emergência de 

relações. O aluno só avançava nos passos se apresentasse 90% de acerto nestes 
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testes e na sonda de leitura feita no passo seguinte. Os resultados mostram que o 

procedimento elaborado permitiu que os alunos apresentassem um desempenho de 

100% de acerto em todos os passos de treino de leitura exceto um aluno que 

apresentou 90% no primeiro teste de leitura. O que permite concluir que o 

procedimento programado foi eficaz para recuperar a leitura dos alunos e possibilitou 

aos professores, ter acesso a uma metodologia de ensino informatizada que auxilia 

o aluno a suprir suas dificuldades de leitura. Estudos posteriores deverão ser 

realizados para que se possa avaliar se o comportamento de ler corretamente é 

generalizado para a situação de sala de aula.  

 

 

Justificativa para a formação do professor 
 

Não há menção a vínculo institucional da autora com a instituição onde se realizou o 

trabalho.  

 

A autora menciona que o seu interesse pelo tema surgiu do cotidiano profissional em 

atividades de acompanhamento pedagógico, regência de 1o Grau e coordenação de 

cursos de formação de professores para educação especial. Tal experiência 

profissional, de 10 anos, oportunizou orientação em salas de aula regulares e 

especiais e um contato mais próximo com crianças portadoras de dificuldades de 

aprendizagem em leitura e escrita, junto ao Núcleo Regional de Educação.  

 

A autora menciona que a sua experiência profissional gerou reflexão sobre 

procedimentos e metodologias efetivas na solução de dificuldades de leitura e 

escrita. A despeito do grande número de estudos publicados a respeito, o insucesso 

escolar continua ocorrendo.  

 

A autora declara explicitamente200 que o estudo apresentado é focado nos princípios 

da Análise do Comportamento e que pretende instrumentalizar o professor com um 

recurso de ensino e aplicar um programa de ensino a crianças que apresentam 

dificuldade na leitura. Os conceitos teóricos da Análise do Comportamento utilizados 

                                                 
200 E o conteúdo do trabalho confirma sua declaração inicial.  
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pela autora são, principalmente, os de formação de classes de estímulos 

equivalentes. 

 

Segundo a autora201 as razões mais freqüentemente atribuídas ao insucesso do 

aluno são a sua falta de capacidade, seu baixo interesse, sua imaturidade e até 

mesmo, seus problemas emocionais. Sobre essas razões, a autora declara que 

pode se constituir o eixo de busca de informações que auxiliem na organização de 

atividades no contexto educacional, atendendo às reais dificuldades de cada 

estudante por meio de ‘programações específicas’.  

 

No estudo apresentado, a autora pretende instrumentalizar o professor para a 

utilização de um software específico denominado “O Mestre”, fundamentado nos 

princípios da análise do comportamento.  

 

A autora apresenta uma breve revisão de literatura acerca dos temas fracasso 

escolar e dificuldade de aprendizagem e, em seguida, uma breve revisão sobre 

princípios básicos da Análise do Comportamento, incluindo análise do 

Comportamento Verbal, enfatizando análise do comportamento textual e o princípio 

da formação de classes de estímulos equivalentes.  Também apresenta uma revisão 

de estudos aplicados à área de ensino de leitura e questões relativas ao uso do 

computador na Educação.    

 

Fracasso escolar e dificuldades de aprendizagem 

 

A repetência e a evasão escolar são fenômenos presentes na história educacional 

brasileira e bastante estudado. Cita Estudos de Patto (1988) e Weiss (1992). Para 

Weiss o fracasso escolar é definido como uma decorrência da insuficiência de 

resposta do aluno ao que lhe é exigido pela escola, sendo o fracasso do aluno o 

fracasso da escola e do sistema social como um todo.  

 

Segundo a autora, os discurso liberal e neoliberal atribuem o fracasso escolar a 

fatores que estão fora da escola, como o aluno, a sua família, condições em que 

                                                 
201 E de conhecimento generalizado na área.  
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vivem. “O que significa dizer que o sucesso ou o insucesso do aluno depende 

exclusivamente dele. O que caracteriza a desigualdade social, passa a ser enfocado 

exclusivamente a nível de desigualdade pessoal, segundo Almeida et al  (1994).” (p. 

2 e 3). Ribeiro, apoiada em  Patto (1982) menciona que a teoria da privação cultural 

teve lugar na década de 70, enfocando a defasagem sócio-cultural da criança em 

relação aos padrões da classe dominante. O estado interviu criando programas de 

educação compensatória aos pobres com intenção de sanar tais defasagens.  

 

Nas últimas décadas, segundo Ribeiro, uma nova proposta estaria sendo 

apresentada, na qual o fracasso escolar é visto como decorrente da interação de 

variáveis relacionadas à escola e aos próprios alunos e que leva à conclusão sobre 

a inadequação da escola à criança carente. Ainda citando Patto (1982), Ribeiro 

declara que o principal fator de inadequação da escola é o despreparo do professor 

em relação a como ministrar aulas para a criança carente, numa espécie de 

‘desencontro cultural’. “Sua prática social está, freqüentemente desvinculada da 

prática social do aluno. Patto nomeou este fato de ‘desencontro cultural’. A cultura 

transmitida pela escola, não faz parte daquela que é a cultura da classe popular.” (p. 

3). Desta linha de pensamento teria saído a proposta do ensino por região, 

considerando o contexto vigente e adaptando currículos e enfoques metodológicos.  

 

Cita também autores da área de Psicopedagogia como Fernandez (1991), Pain 

(1985), Lajonquière (1993) e Chaves (1993) que tratam a dificuldade de 

aprendizagem como decorrente de aspectos familiares, emocionais, pedagógicos e 

sociais. Chaves (1993) também menciona o desconhecimento sobre e o despreparo 

do professor para lidar com as dificuldades de aprendizagem.  

 

Para a autora, os estudos sobre dificuldades de aprender são recentes no Brasil e 

essa talvez seja a causa do despreparo dos professores para trabalhar com esta 

problemática. A proposta da psicopedagogia é apresentada pela autora como sendo 

a de desenvolver metodologias de trabalho específicas com crianças que têm 

dificuldades para ler e escrever, considerando o contexto educacional e familiar da 

criança.  
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Análise experimental do comportamento: conceituação e alguns princípios básicos 

(Comportamento Operante, Comportamento Verbal, Categorias Verbais de Skinner, 

Ampliação do Conceito de Contingência Tríplice, Desenvolvimento de Repertório 

Verbal: a formação de classes de estímulos equivalentes 

 

Menciona a concepção de ciência para Skinner, como “busca da descrição da 

organização e uniformidade dos eventos, para a análise das relações entre os 

eventos da natureza, partindo-se da observação e controle de episódios singulares 

para a proposição de regras gerais.”(p. 6). A determinação do comportamento 

também é apresentada, em termos naturalísticos, como a relação múltipla de causas 

e efeitos sobre o comportamento, relação entre variáveis dependentes e variáveis 

independentes. A unidade funcional de uma resposta é definida pela verificação dos 

estímulos ambientais que a mantém, ou análise dos eventos que influenciam o 

comportamento, numa determinação múltipla e probabilística (Botomé, 1982).  

 

As relações funcionais explicam a ocorrência do comportamento pelas contingências 

filogenéticas (presentes ao longo da seleção natural), contingências ontogenéticas 

(contingências de reforço responsáveis pelos repertórios individuais) e contingências 

sociais (mantidas por um ambiente social evoluído). Nas contingências 

ontogenéticas, dois tipos são identificados como frutos da seleção natural, o 

condicionamento reflexo e o condicionamento operante; em ambos os casos as 

respostas bem sucedidas (reforçadas) são selecionadas e o resultado é a 

adaptação. As contingências sociais são especialmente importantes devido ao 

controle operante sobre a musculatura vocal, possibilitando que as práticas culturais 

sejam colocadas no pool de seleção e propiciando a evolução cultural. O 

comportamento verbal que possibilita as práticas culturais explica a emergência dos 

eventos privados tanto quanto os eventos característicos de práticas coletivas.  

 

O comportamento operante tem sua análise iniciada com a contingência de dois 

termos ou relação resposta-consequência. Porém, a relação resposta-consequência 

pode ser colocada sob controle de estímulos, ou controle discriminativo, 

estabelecendo-se a contingência de três termos. Isso equivale a dizer que o 
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ambiente reforça a ocorrência de respostas específicas e seleciona unidades 

singulares de dois termos. “A capacidade de uma resposta produzir certa 

consequência está condicionada às dimensões do ambiente, visto que o controle 

discriminativo é a forma com que o ambiente organiza e prioriza possibilidades de 

ocorrência da relação resposta-consequência (Skinner, 1981)” (p. 9). 

 

Além dos consequentes, portanto, os estímulos antecedentes também são eventos 

que controlam o comportamento, permitindo analisar o processo de discriminação ou 

frente aos quais uma resposta foi reforçada. Uma resposta reforçada diante de um 

estímulo particular também tende a ocorrer na presença de estímulos que possuam 

características físicas comuns, num processo conhecido como generalização de 

estímulos.  

 

O comportamento verbal, conforme já mencionado, é fundamental para a 

manutenção de contingências culturais. Ele foi definido por Skinner como sendo um 

comportamento estabelecido por reforço mediado por outras pessoas. A presença 

do ouvinte e do falante compõe o episódio verbal total e a comunidade verbal 

modela equivalências funcionais entre palavras, nomes, definições, entre o que 

dizemos e o que fazemos.  

 

O comportamento verbal pode ser classificado funcionalmente pelo modo como as 

respostas verbais operam no ambiente, pelas diferenças nas ocasiões em que 

ocorrem (ocasionadas pelo estímulo verbal ou não verbal) e pelas diferentes 

conseqüências (verbais ou não verbais) que produzem em seus ouvintes, sendo 

analisadas de acordo com o modelo da tríplice contingência.  “A forma como essas 

correspondências são aprendidas e as condições que as mantêm, possibilitam a 

análise e categorização de uma dada resposta verbal. “ (p. 11) 

 

As categorias verbais de Skinner, propostas em 1957 (com a publicação de Verbal 

Behavior), que permitem analisar as relações contingenciais que desenvolvem e 

mantém o comportamento verbal são: comportamento ecóico, transcrição, ditado, 
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tato, mando, autoclítico, intraverbal e textual.  O último, ou comportamento de leitura, 

é o foco do trabalho ora apresentado. Segundo a autora, este comportamento: 

 

“caracteriza a possibilidade de emissão de uma resposta verbal pública 

(oral/gestual) ou encoberta sob o controle de estímulos visuais 

específicos. No aprendizado da leitura estão envolvidos muitos operantes 

verbais, em que respostas específicas ficam sob o controle de estímulos 

visuais. O padrão de resposta oral ou gestual não mantém uma 

correspondência formal com o padrão do estímulo, contudo mantém uma 

correspondência arbitrária. Se o estímulo estiver na forma de figura ou 

desenho, o comportamento textual é o da emissão de uma resposta 

convencionada para a figura.” (p. 11) 

 

A comunidade verbal (composta por mais de uma pessoa alfabetizada no grupo em 

questão – família ou educadores, por exemplo) provê reforços condicionados 

generalizados para o comportamento textual, como a resposta singular na presença 

de um texto particular (respostas que mantém relações arbitrárias com o estímulo 

discriminativo presente). O comportamento textual, segundo a autora, constitui-se 

em pré-requisito para a aquisição de outros operantes verbais, sendo por esta razão, 

fortemente reforçado.    

 

O leitor possui operantes textuais de muitos tamanhos, variando de som a som a 

frases de muitas palavras como única unidade. No início do aprendizado da leitura 

uma criança pode responder a uma sílaba, uma palavra ou frase, por vezes 

deturpadamente ou com pronúncia incorreta, sendo, aos poucos, substituídas por 

convenções da língua, ou, em outras palavras, sendo a leitura colocada sob controle 

do estímulo discriminativo visual particular. O reforço condicionado generalizado é 

proporcionado pela comunidade verbal, aumentando a probabilidade da emissão 

futura daquela resposta em particular.  
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A autora comenta a ampliação da noção de contingência tríplice como unidade de 

análise do comportamento operante,  realizada por Sidman (1986), e que teria 

possibilitado a proposição do conceito de equivalência de estímulos (muito utilizado 

em estudos sobre leitura). Nessa ampliação, a contingência de três termos é 

colocada sob controle de estímulo adicional, sendo possível analisar a relação em 

quatro termos.   

 

“Quando um elemento adicional do contexto variar, a contingência de três 

termos é colocada sob controle de estímulos e tem-se então a 

possibilidade de análise da relação em quatro termos. O estímulo 

condicional não controla a resposta diretamente, mas determina o controle 

que o outro estímulo exerce sobre a resposta. A contingência de quatro 

termos explica então as variações no controle que estímulos 

discriminativos exercem sobre as relações entre respostas e 

conseqüências. Isso implica que a unidade de quatro termos faça com que 

o controle de estímulos do comportamento seja flexível diante de 

mudanças nas condições ambientais (Sidman, 1986)” (p. 13) 

 

Tem-se, na contingência de quatro termos, o modelo da discriminação condicional. 

Mudam-se as características formais do estímulo e exercem-se controles diferentes 

sobre a resposta, a depender da relação condicional estabelecida entre a resposta e 

as propriedades do estímulo. “No processo de discriminação condicional identificado 

como sendo de quatro termos, o estímulo condicional não controla a resposta 

diretamente, mas determina o controle que outro estímulo exerce sobre a resposta. 

O que significa dizer que esta unidade consiste de fato na discriminação que está 

sob o controle do contexto”. (p. 14) 

 

Segundo a autora, a unidade de análise do comportamento de quatro termos 

também pode ser ampliada para cinco termos, ampliação que possibilitaria sintetizar 

e explicar variações comportamentais ocorrendo em diferentes graus de 

abrangência e complexidade, descrevendo a influência que o ambiente exerce sobre 

as discriminações condicionais.  
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Os processos de discriminação condicional são particularmente importantes para a 

análise e compreensão de processos envolvidos na aquisição de comportamento 

verbal ou do processo de “aquisição de significado das palavras, a partir do processo 

de formação de classes de estímulos equivalente.” (p. 14) 

 

O desenvolvimento de repertório verbal e a compreensão da linguagem oral e escrita 

encontram-se intimamente ligado ao de formação de classes de estímulos 

equivalentes, por meio do paradigma de relações de equivalência. Nesse paradigma 

é possível afirmar que os organismos vivos podem responder a relações entre 

eventos, apresentando respostas apropriadas diante de classes baseadas em 

propriedades físicas comuns e diante de propriedades aribtrárias. Menciona De 

Rose (1993) para quem dois tipos de classes de estímulos arbitrários podem ser 

formados, uma em que existe a mediação de uma resposta e outra em que as 

relações são estabelecidas pela equivalência de estímulos.  

 

Estímulos não similares (relacionados arbitrariamente) que produzem a mesma 

resposta podem formar uma classe funcional. Outra relação de arbitrariedade entre 

estímulos também pode ser estabelecida sem mediação de resposta comum, como 

no pareamento arbitrário com o modelo, que possibilita o ensino  de discriminações 

condicionais.  

 

Um aspecto que a autora destaca de Sidman (1986) é o estabelecimento de 

pareamentos auditivo-visuais, no processo de formação de classes equivalentes, 

que leva à emergência de relações condicionais até então não pertencentes ao 

repertório do sujeito.  Tais relações emergem sem ensino direto, sugerindo um 

processo dinâmico próprio da aprendizagem de discriminações condicionais. 

Segundo Ribeiro, Sidman e Tailby (1982) especificaram critérios formais para 

verificar a formação de classes de equivalência: os estímulos de uma classe ou 

subconjunto são equivalentes quando apresentam entre si as propriedades de 
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reflexividade202, simetria203 e transitividade204.  Essas propriedades da formação de 

classes de equivalência, especialmente a de transitividade, explicam porque as 

pessoas aprendem mais do que lhes foi ensinado. “O ensino direto de um conjunto 

de relações deverá produzir desempenhos emergentes, com base nas propriedades 

de reflexividade, simetria e transitividade, requerendo o treino de um conjunto de 

relações condicionais e a realização de testes que confirmem a existência de 

desempenhos emergentes. (Sidman, 1971).” (p. 18) 

 

Segundo Ribeiro, Stomer, Mackay e Stoddard (1992) propuseram a utilização do 

princípio de equivalência de estímulos no ensino em sala de aula, com recurso de 

informática, para crianças com dificuldade de aprendizagem em leitura. Descrevem 

pesquisas nas quais são treinadas relação A-B (figura e palavra ditada) e A-C 

(palavra impressa e palavra ditada); ou onde modelos visuais são apresentados e o 

sujeito seleciona a palavra impressa correspondente à figura (matching to sample ou 

escolha de acordo com o modelo). “As tentativas iniciam pela apresentação de um 

modelo e a criança faz a escolha indicando a figura, a palavra ou a área escura 

quando a palavra é ditada. Se a criança indica a alternativa correta é produzido um 

breve escurecimento da tela e em poucos segundos é liberado o reforço. Depois de 

um curto período novo modelo é apresentado. Quando a escolha é incorreta a tela 

fica escura. “ (p. 18) 

 

                                                 
202 “Para demonstrar a propriedade de reflexividade, a relação de um elemento consigo mesmo deve 
ser verdadeira. A relação condicional entre estímulos é reflexiva quando o sujeito é capaz de 
relacionar condicionalmente qualquer estímulo a um estímulo idêntico, estabelecendo assim relações 
generalizadas de identidade entre estímulos.” (p. 17) 
203 “Para demonstrar a propriedade de simetria, Sidman e Tailby (1982) consideraram uma relação 
qualquer entre dois elementos, que poderia ser representada por A r B e esta seria simétrica, caso a 
validade de A r B implicasse necessariamente na validade de B r A. Ou seja, a simetria implica em 
que a ordem dos termos da relação possa ser invertida. No ensino de uma relação simétrica é 
treinada uma relação condicional entre estímulo modelo e estímulos de comparação. Posteriormente, 
o estímulo modelo passa a ser apresentado como estímulo de comparação e o estímulo de 
comparação como modelo.” (p. 17) 
 
204 “Dentro das formulações matemáticas uma relação é transitiva quando, diante das relações A r B e 
B r C, implicar que se A é igual a B e B é igual a C, então C é igual a A. Para demonstrar tal 
propriedade, deve-se verificar se o sujeito é capaz de, após um treino em que foram treinadas as 
relações A-B e A-C, escolher estímulos de comparação C em presença dos modelos A, sem que esta 
relação tenha que ser diretamente ensinada.” (p. 17) 
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Tais autores apresentam resultados que indicam a importância de focalizar a 

ortografia no processo de aquisição da linguagem. Segundo a autora, o trabalho 

com crianças com déficit de desenvolvimento ou de atenção, ou ainda, com 

dificuldades de aprendizagem, exige um trabalho muito cuidadoso e com 

metodologia específica. “Para estas crianças são indicados repetidos treinos até que 

o indivíduo consiga realmente mostrar a aquisição das relações para a leitura e 

escrita e por meio de testagem imediata comprovar que a aprendizagem ocorreu.” 

(p. 19) 

 

Menciona estudos aplicados envolvendo formação de classes de estímulos 

equivalentes utilizando o procedimento de emergência por exclusão, utilizando entre 

três estímulos apresentados como escolha, dois já empregados anteriormente. Esse 

processo reduz muito o número de erros pela criança ao mesmo tempo em que 

eleva bastante o número de acertos, com conseqüências motivacionais importantes. 

Ao final do programa, produz-se a aprendizagem de um grande número de palavras 

novas.  

 

Revisão de estudos da Área de Ensino da Leitura e Escrita (Estudos Básicos e 

Aplicados) 

 

Conforme já mencionado, a aprendizagem da leitura com procedimentos de 

discriminação condicional, surge embasada na proposição de que ler implica numa 

discriminação condicional complexa envolvendo pareamento de estímulos e levando 

ao estabelecimento de relações arbitrárias.   O pareamento pode ser intermodal, 

quando os estímulos pertencem a modalidades diferentes (pareamento de estímulos 

sonoros com visuais) ou intramodal (pareamento de estímulos visuais, palavra 

escrita e desenho).  

 

Ribeiro cita D’Oliveira (1990), que teria dividido os estudos sobre aquisição de leitura 

em duas categorias, as pesquisas básicas e as aplicadas. As básicas investigam o 

efeito de variáveis e os parâmetros envolvidos na discriminação condicional 
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(Sidman, 1971; Sidman e Cresson, 1973; Sidman & Tailby, 1982; Staats, 1968; 

D’Oliveira e Matos, 1993; Souza et al, 1996; Melchiori, Souza e De Rose, 1992).  A 

outra categoria de estudos, centrada no desenvolvimento de tecnologias de ensino 

com procedimento de discriminação condicional pode ser exemplificada com estudos 

como os de Silveira (1978); De Rose, Souza, Rossito & De Rose (1989); Medeiros, 

Santos e Souza (1996). Os resultados e características básicas dos estudos 

mencionados são apresentados pela autora.  

 

O Uso do Computador na Educação 

 

O uso do computador na educação é relativamente recente. Sua história é dividida, 

apoiando-se em Marques, Mattos e Talle (1986), em duas fases, a anterior à 

microinformática, quando eram usados computadores de grande porte e a posterior, 

com uso de microcomputadores. Na fase inicial, até o final da década de 70, os 

computadores eram utilizados mais na parte administrativa, embora tenha havido 

algumas tentativas de utilização didática, como Dwyer, Bork e Pappert, citados por 

Marques, Mattos e Tallle (1986). Pappert destacou-se por pesquisas feitas ainda na 

década de 60 “explorando as possibilidades pedagógicas de pequenos veículos 

esféricos dotados de sensores e capacidade gráfica, controlados por pequenos 

computadores denominados de tartaruga.” (p. 31)  

 

O primeiro microcomputador foi construído em 1975 nos EUA, e esse fato aumentou 

enormemente o potencial de utilização de computador nas escolas, com finalidades 

pedagógicas, pela diminuição de custos e programação em linguagens mais simples 

como o Basic.  A França também é relatada como país que se destacou na 

informatização do ensino. No Brasil, segundo a autora, a informatização do ensino 

iniciou-se na década de 1980. Uma pesquisa realizada em 1985 encontrou apenas 

quatro escolas públicas, em todo o Brasil,  utilizando o computador com fins 

didáticos. Algumas universidades realizavam pesquisas isoladas como a UNICAMP, 

a UFRGS e a UFRJ. Posteriormente, tais instituições juntaram-se num projeto 

denominado EDUCOM (iniciativa do Ministério da Educação e Cultura, Secretaria 

Especial de Informática entre outros) e, junto com a UFMG e a UFPE, realizaram 
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pesquisas objetivando formação de recursos humanos e avaliação dos efeitos da 

introdução do computador no ensino e da linguagem LOGO.  

 

Desde então, a informática tem se constituído em recurso efetivo de ensino, assim 

como tem se constituído em recurso efetivo em todos os setores da atividade 

humana. A autora aponta a existência de algumas discussões filosóficas que se 

polarizam em torno da posição sobre o computador ser um recurso de aprendizagem 

no qual o educando dirige sua própria aprendizagem e outra, que afirma ser o 

computador um instrumento didático que oferece programas educacionais 

estruturados, buscando cumprir um dado objetivo. Para a autora, as duas posições 

podem ser complementares. Cita Gatti (1993) para quem o microcomputador pode, 

junto com outros recursos, facilitar a aprendizagem e enriquecê-la, atuando como 

fator motivacional ao alterar a rotina da escola e exigir novas capacidades de 

criatividade e flexibilidade.  

 

Menciona que existem vantagens na utilização da informática na escola desde que o 

educador questione sua visão de homem e sua visão de processo de ensino, 

estando aberto a renovações no processo que fará para o alcance de seus objetivos, 

como a metodologia pedagógica e a relação professor-aluno.  

 

Os objetivos do estudo, numa perspectiva de Análise do Comportamento, 
expostos pela autora foram:  “1- levar crianças de 1a a 4a séries do Ensino 
Fundamental a superar dificuldades na leitura das palavras, por meio da 
aplicação dos princípios de Análise do Comportamento, utilizando recurso 
multimídia e por meio da mediação do professor; 2 – testar o programa de 
ensino desenvolvido com auxílio de professores de 1a a 4a séries.” (p. 34) 

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do  
Professor 
 

 



 389

Os sujeitos do estudo foram nove professores de ensino fundamental: 01 de 1a série, 

05 de 2a série, 03 de 3a série e 01 de 4a série, mais 16 alunos das séries iniciais de 

ensino fundamental: 04 alunos de 1a série, 05 de 2a série, 06 de 3a série e 01 de 4a 

série, com idade entre 07 e 12 anos.  

 

A direção da escola designou os professores para participar da pesquisa, e os 

professores selecionaram alguns alunos de suas salas, tendo como critério a 

dificuldade que apresentavam para ler palavras. Tais alunos realizaram um teste e 

foram selecionados os alunos que apresentavam maior dificuldade na leitura para 

participar do estudo.  

 

As sessões no microcomputador foram realizadas fora do horário das aulas. O 

microcomputador utilizado foi um 586 multimídia, placa de som, alto-falantes, CD-

ROM, impressora e software educacional “Mestre” (Goyos e Almeida, 1994) da 

Mestre Sofware. A autora descreve o software em anexo do trabalho.  

 

Na fase de treinamento de professores o pesquisador ensinava o professor a 

manipular o microcomputador e a utilizar o programa. Nas sessões com os alunos a 

professora permanecia com o aluno na sala de aula da escola designada para a 

pesquisa e, em algumas sessões, a pesquisadora também permanecia na sala.  

 

Inicialmente, a pesquisadora obteve a permissão da direção da escola para realizar 

o trabalho e instalou o equipamento necessário.  

 

Em seguida realizou reunião com as professoras de 1a a 4a séries para expor os 

objetivos da pesquisa. Foram realizados mais 04 encontros com as professoras para 

capacitá-las em termos de fundamentação teórica do estudo e para que 

aprendessem a manipular o microcomputador e as possibilidades do software 

educacional selecionado. Segundo a autora, nesses 04 encontros, as professoras 

participaram da elaboração das tarefas a serem utilizadas nas sessões com os 

alunos. Em seguida, as professoras apresentaram os horários em que poderiam 

estar com seus alunos no microcomputador.  
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A aplicação do Programa de Ensino às crianças 

 

Os alunos foram reunidos pelas professoras e a pesquisadora explicou a eles o 

programa de ensino do qual iriam participar. O programa foi dividido em 10 passos e, 

em cada sessão, eram realizados no máximo dois passos. A pesquisa se iniciou em 

Agosto e se estendeu até Dezembro de 1996. Foram estabelecidas duas seqüências 

de passos diferentes para as crianças de 1a e 2a série e para as de 3a e 4a séries. 

Estas seqüências foram elaboradas a partir de análise dos dados obtidos no teste 

inicial ou pré-teste.   

 

As crianças foram ensinadas a manusear o computador em tarefas em que deveriam 

estabelecer as relações A-D, B-B e C-C entre estímulos visuais. Foi realizada uma 

sonda de leitura em que o aluno deveria apresentar 90% de acerto para poder 

passar ao treino subseqüente. Em seguida iniciava-se o treino de discriminação 

condicional por exclusão (treino A-C), no qual duas palavras novas eram 

apresentadas, uma de cada vez, como estímulo modelo. “O sujeito era instruído a 

selecionar a palavra correspondente ao modelo entre uma palavra impressa 

conhecida e uma palavra impressa nova. As palavras ensinadas por meio do 

procedimento de discriminação condicional por exclusão foram denominadas 

palavras de treino.” (p. 39) 

 

Ao final dos passos da discriminação condicional por exclusão, realizava-se um teste 

para avaliar a emergência de novas relações. Em todos os passos realizava-se 

treino de formação de palavras ou anagramas, com número fixo de tentativas, onde 

letras eram apresentadas aleatoriamente na parte superior da tela do 

microcomputador e o sujeito era solicitado a selecionar as letras de forma ordenada 

e compor a palavra ensinada naquele passo (Treino C-E).  Os relatórios de 

resultados eram analisados ao final de cada sessão, pela professora, pelo aluno e 

pela pesquisadora.  

 

Foram realizados testes de leitura em dois momentos do treino (Passo 6 e Passo 

10), apresentando palavras de treino ensinadas até aquele passo e palavras de 

teste formadas por recombinação de sílabas das palavras até então ensinadas. Em 
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seguida a autora descreve detalhadamente todos os passos do programa de ensino 

desenvolvido com os alunos [pré-teste, pré-treino, treino de discriminação 

condicional por exclusão (treino A-C), formação de anagrama (treino C-E), teste de 

relações emergentes, teste de leitura].  

 

A descrição mais detalhada dos quatro encontros de capacitação do professor é 

transcrita a seguir:  

 

“Foram realizados quatro encontros coletivos com as professoras e a 

pesquisadora. No primeiro encontro as professoras colocaram suas 

dificuldades no trabalho, em sala de aula, com as crianças que haviam 

sido selecionadas para a pesquisa. Em seguida a pesquisadora fez 

colocações sobre a questão do fracasso escolar e da dificuldade de 
aprendizagem, sendo destacada a dificuldade de leitura.  
 

No segundo encontro, foi estudado o embasamento teórico dado pela 
área de Análise do Comportamento para a compreensão do processo 
de aquisição da leitura, como: a compreensão do comportamento 
textual, formação de equivalência de estímulos, procedimento de 
escolha conforme o modelo e procedimento de ensino de escolha por 
exclusão. Os mesmos temas continuaram no terceiro encontro e também 

foi apresentado a elas o software “Mestre”. No quarto encontro a 

pesquisadora manuseou com as professoras a função do programa que 
permite a elaboração de tarefas. Foram montadas tarefas, resolvidas 

algumas e o relatório com os resultados da tarefa foi impresso para que as 

professoras pudessem conhecê-lo. Este relatório apresenta as relações 

treinadas, as respostas emitidas e a resposta correta para cada relação da 

tarefa. A seguir as professoras apresentavam um horário para 

acompanhar seus alunos na realização das tarefas elaboradas. Após 

estes encontros coletivos, as professoras eram atendidas individualmente, 

para elaboração das tarefas e sanadas dúvidas específicas do programa 

de ensino. “ (p. 48 e 49 negritos nossos) 

 

 



 392

Ao final do estudo, a pesquisadora reuniu-se com as professoras para avaliar o 

trabalho, discuti-lo e para sanar eventuais dúvidas teóricas que apresentassem. 

Cada professora respondeu a um questionário205 objetivando sistematizar as 

informações relativas ao programa de ensino-pesquisa.  

 

Apresenta os resultados dos dados obtidos com os nove professores (resposta ao 

questionário), os dados obtidos com as sessões com os alunos e dados referentes 

às decorrências do programa de ensino.  

 

Segundo a autora, os professores que tiveram acesso ao programa de capacitação 

com metodologia de ensino informatizada demonstraram ter compreendido a 

proposta do programa “Mestre”.   

 

Os resultados com os alunos de 1a a 4a série permitiu desempenho igual a 100% em 

todos os passos do treino de discriminação condicional por exclusão, com exceção 

de um aluno, com desempenho de 90% das palavras no 1o teste de leitura. Para a 

autora, os aspectos que contribuíram para esse resultado positivo foram a utilização 

de procedimento de ensino individualizado, utilização de procedimento de 

discriminação condicional, utilização procedimento de discriminação condicional por 

exclusão, aliados ao uso de computador.  

 

Segundo a autora, a criança com dificuldade de leitura é uma criança com história 

acadêmica de fracassos e o professor, geralmente, encontra dificuldade para 

trabalhar com esta problemática. Os alunos acabam à margem do trabalho coletivo e 

a acumulação de falta de pré-requisitos vai dificultando e inviabilizando cada vez 

mais a possibilidade de acompanharem a série em que se encontram. Citando Neri 

(1980), individualizar o ensino significa mais do que reduzir o número de alunos por 

classe, significa atender alguns critérios que levam ao atendimento individual como: 

“1) a especificação de objetivos a serem alcançados; o envolvimento ativo do 

estudante; 2) controle de contingência de forma que assegure um ambiente positivo; 

                                                 
205 “As perguntas do questionário foram as seguintes: 1) Cite três situações em que este 
procedimento poderia ser utilizado. 2) É possível utilizar este conhecimento em sala de aula? 3) Você 
percebeu se a aprendizagem ou conhecimento derivado do trabalho de pesquisa no computador foi 
transferido para a sala de aula? 4) Quais as restrições que percebe no procedimento? 5) Quais as 
principais dificuldades para lidar com o computador?” (p. 49) 
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3) avaliação constante e liberação de feedback; 4) apresentação gradual da 

proposta de aprendizagem; 5) exigência de domínio antes de avançar para o outro 

passo; 6) respeito ao ritmo individual do aluno.” (p. 66) 

 

Para a autora, os requisitos para um ensino individualizado elencados por Neri 

(1980) foram atendidos no presente estudo. Como resultado, as crianças que 

participaram do estudo, apresentaram em oito sessões de treino, leitura de palavras 

que no pré-teste não haviam lido e fizeram a leitura correta de palavras de teste 

formada pela recombinação das sílabas das palavras de treino que não foram 

diretamente treinadas.  

 

Destaca o aspecto emocional (motivacional) da situação. A diferença de 

desempenho em leitura foi muito grande, do pré-teste para o segundo teste de 

leitura. Autores como D’Oliveira e Matos (1993) confirmam a utilização do 

procedimento de formação de classes equivalentes com os procedimentos de 

escolha conforme o modelo como meio adequado de se obter aquisição de leitura 

correta em pouco tempo.  “Uma criança de 1a série que não leu nem uma das 

palavras do pré-teste, no final do programa passou a juntar as sílabas e ler e 

escrever palavras com duas e três sílabas simples.”(p. 67). O estudo confirmou os 

resultados positivos de estudos semelhantes na área, com a criança rapidamente 

aprendendo a relação ensinada A-C, em que cada palavra correspondia a um 

desenho, o que se evidenciou pelo número de acertos obtidos diante das relações 

B-C e C-B nos testes de relações emergentes ao final do treino.  

 

Segundo a autora, as palavras utilizadas nas sessões de treino eram recombinadas 

em suas sílabas resultando em novas palavras apresentadas para a leitura, 

permitindo um controle discriminativo por unidade mínimas.  O repertório de palavras 

é ampliado sem que seja alterado o seu reperório silábico. “O primeiro e o segundo 

teste de leitura incluíam a leitura de 8 a 16 palavras de teste respectivamente. 

Apenas uma criança não leu todas as palavras corretamente, no primeiro teste de 

leitura realizado após o 6o passo de treino. No segundo teste de leitura que incluía 

16 palavras de teste, todas as crianças apresentaram 100% de acertos.” (p. 68) 
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Ribeiro cita De Rose et al (1989), para quem a iniciação na leitura generalizada pode 

indicar alteração na unidade funcional de controle do comportamento textual, 

passando de controle por unidades inteiras (palavras) para unidades mínimas 

(sílabas). No estudo apresentado, a aprendizagem das sílabas das palavras 

apresentadas facilitou ou possibilitou a leitura das 32 palavras lidas na finalização do 

programa de ensino.  

 

O procedimento utilizado (discriminação condicional por exclusão) permitiu a leitura 

rápida e sem erros. Pais e professores apontaram a necessidade da continuidade do 

treino devido aos resultados obtidos. As crianças passaram a ser consideradas de 

modo diferenciado, deixando de serem ‘a que não aprende’ para serem ‘aquela que 

aprende’. “No decorrer das sessões em que   eram mostrados os relatórios das 

tarefas do dia, esta criança pediu para levar consigo, porque queria mostrar a seus 

colegas e pais. Este fato mostrou o quanto a criança se surpreendeu com o próprio 

desempenho. Outras crianças exclamaram: ‘Nossa, eu acertei tudo isso’!” (p. 69). As 

crianças demonstraram grande interesse em vir para as sessões, chegando antes do 

horário e permanecendo do lado de fora da sala esperando a sua vez. Segundo a 

autora, esse fato pode ser analisado em decorrência da história de insucessos da 

criança. A oportunidade de uma seqüência de acertos tornava extremamente 

reforçador estar na mesma. “A criança saía da situação em que não ocorriam 

acertos e passava para uma outra em que o reforço era freqüentemente liberado.” 

(p. 70) 

 

Ainda citando De Rose et al (1989), Ribeiro menciona que o procedimento de 

discriminação condicional por exclusão utilizado na presente pesquisa já foi 

documentado em muitos estudos com seres humanos de capacidade intelectual 

mediana até os portadores de retardo profundo e foi efetivo em todos os casos, 

produzindo sempre aquisições muito rápidas e sem erros.  

 

Nos treinos de discriminações condicionais diante dos pareamentos C-E as crianças 

selecionavam letras para compor palavras, diante do estímulo modelo palavra 

impressa.  As crianças obtiveram 90% de acertos, o que indica que o treino da 

relação também foi efetiva (e não somente a recombinação de sílabas).  
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Em alguns casos foi necessário substituir o professor por outro que não o da sala do 

aluno, por manifestações de ansiedade do aluno frente ao professor, indicando ter o 

professor características aversivas para o aluno (provavelmente fruto de história 

aversiva de insucesso na presença do mesmo).  

 

Outro aspecto possivelmente reforçador na situação é o próprio contato com o 

computador, por tratar-se de um recurso ao qual essa clientela tem pouco acesso e 

ser atraente.  

 

Para Medeiros, Santos e Souza (1996), o alto número de acertos da criança após a 

aplicação do procedimento de discriminação condicional por exclusão produz 

resultados positivos não somente nas sessões, mas também em outras atividades 

fora delas, dando início a um processo de superação de insegurança e causando 

uma melhor relação consigo mesma e com os outros. 

 

O estudo, para a autora, confirma dados da literatura sobre aprendizagem por 

discriminação condicional por exclusão e, também, confirma dados sobre a utilização 

do computador como instrumento didático fornecendo ao educando  programas 

educacionais estruturados que buscam cumprir objetivos determinados. Alerta para 

a grande quantidade de programas educativos no mercado e para a necessidade de 

selecioná-los. Também demonstra que o professor apresenta interesse em aprender 

metodologias que tenham como objetivo melhorar sua atuação junto aos alunos.  

 

Segundo a autora, o fato do professor ter entendido a proposta teórica do estudo e 

sua aplicação significa que poderá dar continuidade ao mesmo em sala de aula, sem 

a presença do pesquisador206. Os relatos verbais dos professores e suas respostas 

aos questionários teriam evidenciado tal interesse, como ter intenção de efetuar 

curso de computação e ter passado a ver o computador como recurso de ensino. 

Também houve a utilização do aprendizado em outras circunstâncias 
                                                 
206 Alguns estudos citados pelos autores dos primeiros trabalhos, bem como, alguns dos trabalhos 
anteriormente analisados apontam o contrário, o quanto é difícil haver manutenção de 
comportamentos aprendidos em programas de treinamento de professores que envolviam a aplicação 
de princípios de análise comportamental. Talvez, a aplicação de um software ou de um pacote 
instrucional onde o planejamento e as conseqüências já estejam programadas reduza o custo de 
resposta do professor e facilite a manutenção a médio e longo prazo da habilidade adquirida.  
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(generalização) por duas professoras, que utilizaram o mesmo software na aplicação 

de programa de ensino a crianças parcialmente surdas e confeccionaram sua 

monografia de especialização com os dados obtidos. Os resultados do treino 

condicional e dos testes de simetria, equivalência e transitividade, pelas crianças 

parcialmente surdas (que não participaram do presente estudo) revelaram índices de 

90% de acertos.  

 

Além de se confirmarem os bons resultados do modelo de formação de classes 

equivalentes de inúmeros estudos da área, a autora também ressalta o sucesso da 

aplicação específica do software “Mestre”, por exigir poucas habilidades técnicas no 

seu emprego, facilitando sua utilização por professores que não possuam este tipo 

de conhecimento e a oportunidade de aprendizagem por um grande número de 

crianças que possuam dificuldades de leitura. O software mostrou-se adequado do 

ponto de vista da aplicação, controle, avaliação, retroalimentação e resultados. A 

decorrência da não utilização de um atendimento individualizado ou a utilização de 

metodologias inapropriadas gera inúmeras dificuldades para tais crianças, incluindo 

encaminhamento para salas especiais, o que torna especialmente importante a 

divulgação de tais resultados e alternativas.  

 

A autora sumariza seus resultados da seguinte forma:  

 

“Os resultados do presente estudo permitem concluir que, conforme 

sugerem as respostas dadas ao questionário pelos professores que 

participaram da pesquisa e o envolvimento dos mesmos durante todo o 

programa, que a propostas do software Mestre e o procedimento utilizado 

no treinamento foi eficaz para capacitar os professores a utilizar esta 

metodologia na recuperação da leitura de palavras de alunos de 1a a 4a 

séries. Além disso, o fato do programa de ensino ter sido utilizado por 

professores da escola para ensinar crianças parcialmente surdas a 

superarem dificuldades de leitura de palavras, mostra que os mesmos 

foram capazes de generalizar o que lhes foi ensinado, para situações 

novas. “ (p. 74) 
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Uma sugestão apresentada pela autora para futuros estudos é incluir outras 

dificuldades freqüentes no ensino de leitura, como a de palavras que denotam ação 

e tempos verbais, que consistem em dificuldades que poderiam ser facilitadas.  

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento fornecida ao professor  

 

Não existe ênfase neste aspecto.  

 

Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 

Os temas tratados no segundo e terceiro encontros com os professores dizem 

respeito ao embasamento teórico dado pela área da análise do comportamento na 

compreensão da aquisição de leitura. Foram tratados temas como ‘controle de 

estímulos do comportamento operante’ (formação de equivalência de estímulos) e 

‘comportamento verbal’ mais contingências envolvidas na sua aquisição e 

manutenção’ (comportamento textual, procedimento de escolha conforme o modelo, 

procedimento de ensino de escolha por exclusão).  

 

Métodos de pesquisa ensinados ao professor 
 
Os resultados de cada sessão fornecidos pelo software eram analisados na 

presença do professor e do aluno, embora isso não possa ser considerado treino em 

método de pesquisa. De certa forma, o computador e software executam a 

habilidade mais ensinada até o momento (de acordo com as teses já analisadas) ao 

professor, que seria a observação e manutenção de registros sobre o 

comportamento dos alunos207.  

 

Ensino  
 

                                                 
207 Tal tarefa parece ser realmente bastante apropriada às funções de um computador, restando ao 
professor mais tempo para analisar os relatórios e identificar repertórios com base nos mesmos, 
efetuar modificações de materiais ou procedimentos de ensino, enfim, dedicar-se à tarefas mais 
propriamente afetas à sua função de planejador e avaliador do ensino.  

 



 398

Embora a descrição dos objetivos no corpo do trabalho não especifique 

treinamento/ensino do professor (especifica superação de dificuldades de 

aprendizagem e testagem de programa de ensino multimídia), o resumo do trabalho 

e a introdução apresentam a instrumentalização do professor com um recurso de 

ensino alternativo como um dos principais focos do trabalho.  

 

O tópico de ensino do professor mais fortemente enfatizado situa-se em ‘como 

ensinar’, mais especificamente na utilização de tecnologia de ensino, um software 

educacional preparado de acordo com os princípios da individualização do ensino. 

Tal software é apresentado como embasado nos princípios da análise do 

comportamento e como recurso de ensino a ser aplicado à crianças que apresentem 

dificuldades de aprendizagem de leitura. Os temas tratados no 3o e 4o encontros 

destinados à capacitação de professores foram destinados à apresentação do 

software “Mestre”, ao manuseio das suas funções na elaboração de tarefas 

didáticas, à resolução de algumas delas e ao conhecimento do relatório de resultado 

propiciado pelo software, o que possibilita o conhecimento detalhado sobre o 

desempenho do aluno, em termos de freqüência de erros e acertos.   

 

Ao incluir no treinamento questões como fracasso escolar e dificuldade de 

aprendizagem a pesquisadora está fazendo menção ao papel do professor no 

planejamento de contingências educativas, especificamente no que diz respeito a 

partir do conhecimento do aluno e suas possibilidades (para quem ensinar), bem 

como o item que diz respeito a explicitar objetivos educacionais (superação de 

dificuldades de aprendizagem).  

 

Os aspectos do software utilizados e apontados pela autora como responsáveis 

pelos bons resultados obtidos com os alunos são o ‘ensino individualizado’, um 

aspecto bastante presente em tecnologias de ensino derivadas da análise do 

comportamento e outras ‘estratégias ou procedimentos de ensino’ como 

procedimento de discriminação condicional, procedimentos de discriminação 

condicional por exclusão e a própria utilização do computador como instrumento de 

ensino208.  

                                                 
208 Tais procedimentos de ensino foram ensinados ao professor, assim como a individualização do 
ensino, porém, a execução propriamente dita é realizada pelo software. A principal tarefa do professor 
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Conforme mencionado, a autora considera que o seu trabalho atende os requisitos 

de individualização do ensino (citados por Neri, 1980),  incluindo aspectos como 

especificação de objetivos, controle de contingência para que se assegure um 

ambiente positivo, avaliação constante e liberação de feedback, apresentação 

gradual da proposta de aprendizagem, exigência de domínio antes de avançar para 

o outro passo e respeito ao ritmo individual do aluno. Os tópicos definidores de 

ensino individualizado estão incluídos nas categorias de análise do presente 

trabalho, alguns em papel do professor no planejamento de contingências 

educativas (especificação de objetivos, avaliação constante do aluno e do processo 

ensino-aprendizagem), outros em como ensinar (minimização ou eliminação de 

contingências aversivas; correta e efetiva utilização de reforçadores; respeito ao 

ritmo individual dos alunos, transformação de conteúdos em pequenos passo e em 

seqüência).  

 

A autora em suas considerações finais, afirma que os procedimentos de ensino 

utilizados e a tecnologia de ensino específica (software) exigem poucas habilidades 

técnicas do professor, o que facilita o seu emprego.  

                                                                                                                                                         
nessa proposta seria entender a proposta que embasa o software e manuseá-lo corretamente. Isso 
provavelmente ‘alivia’ o custo de resposta do professor, bem como, parece produzir excelentes 
resultados na aprendizagem dos alunos.   
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SCHMIDT, Andréia (1999). O ensino de Alunos em Escola Especial: Analisando 

como o professor ensina e propondo material para capacitação. Dissertação 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCAr, como 

parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre em Educação Especial. 

Orientada pelo Profa. Dra Deisy G. de Souza.  

 

Resumo da autora: Este trabalho descreve um estudo relativo ao ensino especial, 

dividido em duas partes. O objetivo da primeira parte do estudo foi verificar como 

uma professora de classe de escolarização de uma escola especial utilizava 

recursos instrucionais na interação com seus cinco alunos, portadores de algum 

grau de deficiência mental, e como os alunos reagiam às instruções. Foram 

conduzidas cinco sessões de filmagens das aulas de matemática da classe da 

professora participante da pesquisa. As filmagens foram transcritas e divididas em 

episódios instrucionais, em que os comportamentos da professora e de seus alunos 

foram categorizados quanto à forma das instruções iniciais dadas pela professora 

(quanto ao tipo e à modalidade em que foram formuladas), o comportamento dos 

alunos em relação às instruções (se eles seguiam ou não as instruções e qual a 

qualidade deste seguimento), a apresentação ou não de instruções adicionais pela 

professora para os comportamentos incorretos ou parciais apresentados pelos 

alunos, e as conseqüências dispensadas pela professora para os comportamentos 

dos alunos (o tipo de conseqüência e qual a relação desta com a manutenção dos 

comportamentos dos alunos). Os resultados indicaram que a professora utilizou a 

modalidade verbal de instruções em todos os episódios, e que o percentual de 

outras formas de instrução foi muito reduzido. Os alunos seguiram sistematicamente 

as instruções, mas tenderam a apresentar mais comportamentos corretos em 

relação a instruções individualizadas do que em relação a instruções para o conjunto 

da turma. Uma possibilidade é que, ao instruir individualmente seus alunos, a 

professora oferecia maior quantidade de ajuda adicional para os desempenhos 

incorretos ou parciais apresentados. A professora consequenciava a maioria dos 

comportamentos dos alunos, e isso fortalecia o comportamento deles de seguir 

instruções; no entanto, tal reforço não era diferencial, o que não favorecia o aumento 

da freqüência de comportamentos corretos e a conseqüente extinção de 

comportamentos parciais ou incorretos. Foram discutidas as correlações destes 
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resultados e algumas implicações para a aprendizagem dos alunos. A segunda parte 

do estudo consistiu na elaboração e construção de um videoteipe para ser 

empregado como condição de ensino para professores de ensino especial, visando 

levá-los a selecionar e empregar com eficiência, procedimentos de ensino 

apropriados às metas (o que deve ser ensinado), ao repertório e às condições de 

alunos especiais. A elaboração do videotape envolveu: 1) A elaboração de um 

roteiro, direcionado pelos objetivos do treinamento (habilidades importantes do 

professor para analisar e programar condições de ensino), para os conteúdos a 

serem focalizados: 2) A filmagem de situações de ensino, tendo como protagonistas 

professores especializados e seus alunos portadores de necessidades educativas 

especiais; 3) A seleção de trechos ilustrativos do emprego apropriado de 

procedimentos de ensino (condições antecedentes, materiais, procedimentos, 

sintonia com o comportamento do aluno, consequenciação do desempenho, etc.); 4) 

A edição de imagens e sons, de acordo com o roteiro, visando compor dois módulos 

instrucionais autônomos; 5) A elaboração de um pequeno manual instrucional que 

acompanha o videoteipe, com vistas a orientar o usuário na observação do vídeo.  

 

Justificativa para a formação do professor 
 

Não há nenhuma menção a vínculo empregatício ou prestação de serviços da autora 

em relação à escola onde foram realizadas as observações.  

 

A autora, recorrendo a Mendes (s/d), divide a Educação Especial em três sub-áreas, 

a que envolve um corpo teórico conceitual, a de propostas metodológicas de ensino 

e a de organização de serviços educacionais. O seu trabalho é incluído na segunda 

sub-área, que tem como objetivo achar soluções para as necessidades educativas 

especiais dos que não aprendem por métodos usuais de ensino, envolvendo 

definições do que e de como ensinar aos educandos.  

 

O foco da pesquisa, nas palavras da autora é “... a análise das interações professor-

aluno, no contexto do ensino especial, no processo denominado ensino-

aprendizagem, com vistas a caracterizar um aspecto específico desta interação, que 

é o uso de instruções como parte das condições de ensino planejadas pelo 

professor”. (p. 01)  
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Aborda a definição do estudo do processo ensino-aprendizagem recorrendo a 

Catania (1998), para quem o estudo da aprendizagem é o estudo de como o 

comportamento pode ser modificado, tendo como perspectiva teórica a Análise do 

Comportamento. Também cita Skinner (1953), Keller e Schoenfeld (1950) e Matos 

(1997). Para a autora, o processo de ensino-aprendizagem, nesse enfoque, é a 

análise das interações que ocorrem entre o indivíduo que aprende e o seu ambiente, 

sendo o professor parte deste ambiente. Nessas relações podem ocorrer transações 

relacionadas a conseqüências seletivas ou a contextos que estabelecem ocasião 

para o comportamento ser afetado por essas conseqüências (ocorrendo antes do 

comportamento propriamente dito).  

 

O interesse do estudo está na análise das relações entre as condições 

antecedentes, a ação e as condições conseqüentes denominada usualmente análise 

de contingências209. Schmidt, apoiando-se em Souza (1997) menciona que tais 

contingências operam sobre o comportamento do aprendiz e geram (ou não) 

mudança em seu comportamento. O processo de mudança do comportamento do 

organismo em contato com seu ambiente é denominado aprendizagem. Nesta 

perspectiva, é possível interferir no processo de mudança de comportamento ou 

aprendizagem, programando contingências que afetem o comportamento no sentido 

de instalá-los ou modificá-los, reduzi-los ou eliminá-los, num procedimento 

denominado ensino. 

 

O papel do professor está relacionado à função de programar, planejar ou arranjar 

contingências que possam produzir aprendizagem em seus alunos (Ferster, 1970). 

“... O bom professor, portanto, deve ser necessariamente, intencionalmente ou não, 

um bom programador de contingências”. (p. 3) Quais as funções envolvidas na 

tarefa de arranjar contingências? Para a autora, o professor deve estabelecer 

objetivos de ensino, planejar a seqüência de apresentação de conteúdos e fazer 

com que o aluno comece pelos conteúdos ou atividades em que possa se sair 

melhor para depois aumentar o grau de exigência.  Antes disso, é necessário que o 

professor conheça o repertório inicial dos alunos, avaliando o que já sabem, que 

                                                 
209 Interesse esse, teoricamente, de todos os trabalhos com enfoque analítico-comportamental.  
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comportamentos já apresentam, estabelecidos na história de vida prévia do aprendiz 

e que sejam relevantes para a tarefa a ser ensinada. Após avaliação de repertório 

inicial e análise de atividades ou tarefas que irá trabalhar com os alunos, o professor 

deve programar e administrar conseqüências para os desempenhos apresentados. 

Tais conseqüências podem ser inerentes à própria atividade, conforme exemplo da 

autora: “... uma conseqüência importante de desenhar é o próprio desenho pronto, o 

colorido etc.” (p. 3), ou podem ser justapostas à atividades, como no caso de 

comentários feitas pela professora, nota atribuída à tarefa, entre outros.  

 

Tais habilidades valem para o ensino regular e para o especial também e devem ser 

aprendidas, “não são inerentes ao professor, e nem ‘nascem com ele’” (p. 4). Para a 

autora, os cursos de formação são os locais para promover o desenvolvimento desta 

aprendizagem, mas, como é feita a formação do professor de ensino especial?  

 

A autora segue a sua introdução descrevendo tal formação, uma vez que o 

professor é o pilar fundamental do ensino (regular e especial) e dele depende a 

qualidade do mesmo. Para Nunes e Ferreira (1994) parte essencial da competência 

profissional do professor envolve domínio do conteúdo ou saber escolar, assim como 

o domínio da habilidade de organizar e transmitir este saber, com habilidade de 

ensino. Dados apresentados pelos autores não mostram estatísticas muito 

animadoras a esse respeito: “... em 1987, 7% dos professores de Escolas Especiais 

no Brasil tinham formação de 1o grau, e que 55% tinham formação de 2o grau. 

Destes últimos, 35% não tinham magistério, 8% tinham o magistério e quase 12% 

tinham estudos adicionais. O dado mais preocupante é que, na época, 25% dos 

professores que atuavam no ensino especial nunca freqüentaram qualquer curso de 

especialização.” (p. 5) 

 

Pouco se sabe sobre formação de professores em outros estados brasileiros que 

não o de São Paulo, uma vez que quase todos os estudos sobre o assunto nele 

foram realizados. Dentre os nove cursos de 3o grau para formação de professores 

para educação especial no estado de São Paulo, dados de Enumo (1985), mostram 

que eram quase todos ministrados no período noturno, em instituições particulares 

que utilizavam como métodos de ensino aulas expositivas e trabalhos teóricos em 
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grupos. Os estágios eram, quase sempre, substituídos por observações em classes 

de 1a série ou simulações em sala de aula, indicando pouca atenção ao aspecto 

prático de tais cursos de formação.  

 

A substituição do enfoque médico pelo pedagógico nos cursos de formação, 

encontrada por Nunes e Ferreira (1994) não tem garantido melhor atendimento ao 

portador de deficiência ou sua integração, do ponto de vista da integração entre 

currículos acadêmicos e atividades funcionais da vida cotidiana. Tais dados seriam 

facilmente verificados numa observação cotidiana sobre a real integração do aluno 

portador de necessidades educativas especiais na sociedade ou numa classe de 

ensino regular. Isso seria decorrente da deficiência no preparo técnico dos 

professores? É uma hipótese que a autora levanta.  

 

A análise do comportamento, para a autora, tem desenvolvido nos últimos 30 anos, 

uma série de conhecimentos e tecnologias de ensino, amplamente testadas. Seus 

eficazes princípios e tecnologias vêm sendo aperfeiçoados com inúmeras aplicações 

ao ensino especial. No entanto, a autora ressalta que não se sabe ao certo qual o 

acesso que os professores têm a este material ou mesmo se existe algum acesso, 

via professores ou literatura específica210.  Em seguida, a autora descreve um 

panorama de como os princípios de aprendizagem e tecnologias de ensino poderiam 

ser ou são aplicados no ensino especial, em dois tópicos, o primeiro denominado ‘A 

literatura sobre Análise Comportamental Aplicada e o Ensino Especial’ e o outro 

sobre controle instrucional, área relativamente nova na Análise Comportamental ‘O 

Estudo das interações verbais e o ensino especial’.  

 

A literatura sobre Análise Comportamental Aplicada e o Ensino Especial 

 

A premissa básica do ensino baseado em análise do comportamento é resumida 

numa afirmação retirada de Keller e Iñesta (1977) por Schmidt: “(...) quando as 

crianças não aprendem, isto se deve a que não lhes é ensinado. Em vez de buscar 

problemas naquele que aprende, nós os buscamos na forma de ensinar (p. 99).” (p. 

7). Entre os autores que produziram literatura na antiga ‘modificação do 

                                                 
210 O mesmo poder-se-ia dizer da educação regular.  
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comportamento’ ou atual análise aplicada do comportamento às questões do ensino, 

são citados: Holland, 1960; Keller & Inesta, 1977; Sulzer-Azaroff & Mayer, 1986; 

Johnson & Werner, 1984; Landivar, 1990. Destes, os dois últimos teriam uma 

preocupação mais específica com ensino especial. Tais obras teriam dois tipos de 

ênfase, a programação individualizada do ensino, especialmente no ensino especial, 

e a descrição/aplicação de alguns princípios-chave de aprendizagem. No segundo 

caso, aplicação de princípios, a ênfase estaria nos conceitos e procedimentos mais 

difundidos pela literatura, quais sejam, nas palavras da autora: “aquisição ou 

instalação de comportamentos (procedimentos de modelagem ou aproximação 

sucessiva, modelação, encadeamento, esvanecimento de estímulos etc.), 

estabelecimento de controle de estímulos (procedimento de treino discriminativo, 

reforço diferencial, discriminação condicional etc.), manutenção do comportamento 

(estabelecimento de diferentes esquemas de reforço, de acordo com a análise do 

comportamento a ser mantido) e outros.” (p. 8). As obras que se destinam a analisar 

sua aplicação costumariam descrever a aplicação de cada um deles 

minuciosamente, em quais situações, os comportamentos que o professor deve 

adotar etc. Da mesma forma, os manuais também descrevem como ensinar 

habilidades específicas como auto-cuidado, imitação, seguimento de instruções, fala, 

profissionalização etc. fazendo uso de princípios de aprendizagem.    

 

As pesquisas mais recentes têm desenvolvido estratégias diferenciadas para ensino 

de indivíduos portadores de deficiência mental e autismo, com autores como Doyle, 

Wolery, Ault & Gast, 1988; Wolery, Ault, Doyle & Griffen, 1990; Wolery & col., 1992. 

Dentre essas técnicas estão o sistema de menor instigação (system of least 

prompts) e procedimento de atraso constante (constant time delay). São 

procedimentos desenvolvidos especialmente para o ensino especial. O sistema de 

menor instigação é uma estratégia para ensino tanto de respostas discretas, como 

para o ensino de tarefas encadeadas. A maior parte das tarefas ensinadas com essa 

técnica são habilidades como as de vida diária e as atividades comunitárias, as 

habilidades profissionais, habilidades sociais, de auto-cuidado e motoras. Também 

há registros de emprego da técnica com respostas na área cognitiva e de linguagem. 

A autora descreve o procedimento de menor instigação da seguinte forma:  
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“... consiste dos seguintes passos: inicialmente, o professor ou instrutor 

avalia as habilidades que seriam pré-requisitos para que o aluno possa 

aprender a tarefa, determina, no caso de tarefas encadeadas, qual a 

seqüência de respostas a serem ensinadas e identifica os possíveis 

reforçadores a serem utilizados (os elementos que podem ser utilizados 

como conseqüência para os desempenhos do aluno e que possam 

fortalecer a resposta aprendida); em seguida, o professor seleciona a 

modalidade e o número de instigadores (prompts), construindo com eles 

uma hierarquia que vai do instigador de menor assistência (ou das 

modalidades menos diretivas para as mais diretivas). Os tipos de 

instigadores mais utilizados são instigadores verbais (são considerados 

normalmente os de menor assistência ou menos diretivos, e se constituem 

de instruções verbais como “O que é para fazer agora?”, ou, “Prepare o 

café”); instigadores visuais (que podem ser, por exemplo, marcações em 

uma blusa onde se deve pregar um botão, quando se ensina a tarefa de 

pregar botões, ou ainda gestos feitos pelo professor, apontando  para um 

objeto, na instigação de uma produção de sinais manuais); modelação, ou 

demonstração direta da resposta correta pelo professor (quando o 

professor mostra ao aluno como ele deve executar corretamente a tarefa); 

e instigadores físicos (considerados geralmente os instigadores que 

proporcionam maior assistência aos alunos, mas também mais diretivos, 

referem-se à direção física completa do aluno pelo professor, como 

quando o professor pega a mão do aluno e executa com ele um ponto de 

costura, ou ainda quando se direciona o corpo do aluno até um estímulo, 

mediante contato físico). Os instigadores aqui relacionados estão 

dispostos na hierarquia mais freqüentemente utilizada, apesar de não 

haver necessidade de que todos estes instigadores sejam selecionados 

para uma intervenção; a exigência mínima é de pelo menos dois deles. 

Em cada nível de instigação, o estímulo discriminativo objetivo para a 

tarefa é apresentado junto com o instigador, já que o objetivo principal da 

estratégia é fazer com que o controle se transfira dos instigadores para o 

estímulo discriminativo (o estímulo discriminativo,objetivo no ensino de 

uma tarefa de pregar botões, por exemplo, poderia ser os elementos 

necessários para a consecução da tarefa sobre a mesa: uma blusa sem 
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botões, os botões, linha, agulha, a própria instrução inicial, etc. Um 

intervalo constante para resposta é inserido entre os níveis da hierarquia, 

propiciando ao aluno a oportunidade para que ele emita a resposta. Este 

intervalo varia, e depende de se a habilidade ensinada é encadeada ou 

discreta, da idade e da categoria diagnóstica do aluno, do estágio de 

desenvolvimento daquele repertório que está sendo ensinado, entre 

outros. Assim, no ensino de uma tarefa encadeada, por exemplo, 

apresenta-se o primeiro nível de instigação da hierarquia (uma instigação 

verbal) e espera-se um tempo determinado para que o aluno emita a 

resposta correta; caso o aluno apresente uma resposta dentro do intervalo 

determinado, o professor reforça a resposta do aluno. Caso a resposta 

atenda todos os critérios requeridos (execução completa e correta da 

resposta, com uma precisão determinada e em um período de tempo 

especificado, por exemplo), passa-se ao ensino da próxima resposta da 

seqüência. Caso a resposta não atinja todos os critérios requeridos, é 

apresentada uma nova tentativa, no mesmo nível de instigação, no 

entanto, se com aquele nível de instigação, o aluno apresenta uma 

resposta incorreta, fora do intervalo determinado para a resposta, ou se 

não apresenta resposta, o professor passa para a apresentação do 

instigador seguinte na hierarquia, mais diretivo, e repete-se o 

procedimento para respostas corretas ou incorretas; esta seqüência é 

seguida até que o aluno apresente a seqüência completa das respostas 

da tarefa encadeada, ou então, até que ele apresente a resposta correta 

no ensino de respostas discretas.” (p. 10 e  11).  

 

O índice de sucesso da técnica é de 85%, e nos outros 15% existe melhora do 

desempenho em relação à linha de base, segundo Doyle e col. (1988) citados por 

Schmidt.  

 

Assim como no sistema de menor instigação, no procedimento de atraso constante 

também se inicia com análise da tarefa a ser ensinada. No caso de ser encadeada, a 

tarefa deve ser decomposta em passos e estabelecida a seqüência de ensino. 

Também devem ser determinados os reforçadores. São empregados, nesse 

procedimento, alguns dos instigadores empregados no sistema de menor instigação, 
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porém, nesta técnica, apenas um tipo de instigador de controle é utilizado, sendo os 

modelos os mais comuns. A escolha do tipo de instigador é feita pelo professor com 

base no tipo de tarefa a ser ensinada e no controle que possa exercer no 

comportamento do aluno (não se deve utilizar instigador verbal para um aluno que 

não entende instrução ou que não segue comandos verbais).  

 

“Inicialmente, antes de cada tentativa, ou antes de cada sessão de ensino 

começar efetivamente, o professor dá uma instrução sobre a tarefa que 

será ensinada, como por exemplo, “Que palavra está escrita aqui?”. Em 

seguida, o professor faz uma tentativa (ou algumas tentativas) de 0 

segundos, isto é, na (s) primeira (s) tentativa (s), o professor apresenta 

para o aluno o estímulo objetivo (por exemplo, uma palavra, ou letra 

escrita em um cartão), e, ao mesmo tempo, ou logo em seguida, 

apresenta o instigador (por exemplo, ele lê a letra ou palavra). As 

tentativas posteriores são todas tentativas de atraso, que dizer, o 

professor apresenta o estímulo objetivo, aguarda um tempo determinado 

(que é constante em todas as tentativas de atraso, por exemplo, 5 

segundos), que é escolhido de acordo com a tarefa que está sendo 

ensinada, e se neste tempo o aluno não apresenta nenhuma resposta, ou 

se apresenta a resposta incorreta, então o professor apresenta o 

instigador. O tempo de atraso varia de procedimento para procedimento. 

Em um artigo de revisão sobre a utilização do sistema de atraso 

constante, Wolery e col. (1992) verificaram que os atrasos variavam entre 

3 e 6 segundos nos estudos para o ensino de respostas discretas. O aluno 

pode apresentar cinco tipos de resposta neste tipo de procedimento, nos 

ensaios de atraso (Ault & col., 1992; Wolery & col., 1992): a) respostas 

corretas não instigadas ou antecipações corretas, que ocorrem antes que 

o professor apresente o instigador, ou seja, dentro do período de atraso 

(estas são as respostas alvo, que o professor está tentando instalar com o 

procedimento); b) respostas corretas instigadas ou esperas corretas, que 

são respostas corretas que o aluno emite depois que o professor 

apresenta o instigador; d) respostas com erros depois do instigador ou 

erros com espera, que ocorrem quando o aluno responde de maneira 

incorreta depois que o professor apresenta o instigador; e) ausência de 
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resposta, que acontece quando o aluno não apresenta qualquer resposta, 

mesmo depois que o professor apresenta o instigador. Apenas as 

antecipações corretas e as esperas corretas são reforçadas. Erros com e 

sem esperas podem ter conseqüências variáveis (Wolery & col., 1992), 

que podem ser feedback negativo (“Não”, ou “Não é essa a resposta 

certa”) seguido ou não de correção do erro, apenas a correção do erro, 

uma instrução para que o aluno espere se não sabe qual a resposta certa, 

ou mesmo nenhuma conseqüência. O procedimento é realizado até que o 

aluno apresente a resposta correta, ou desempenhe corretamente a tarefa 

que lhe foi ensinada (todos os passos, no caso de tarefas encadeadas), 

sem a necessidade de instigação (Ault & col., 1992).” (p. 12 e 13). 

 

 

O índice de sucesso da técnica é de 97,7%, segundo Wolery e col. (1992).   

 

Estudos comparativos entre os procedimentos de menor instigação e atraso 

constante mostram que o segundo é favorecedor de uma aprendizagem mais rápida 

e com menos erros, o que não retira o mérito do primeiro procedimento. A autora 

ressalta que a produção na área de métodos de ensino na educação especial dentro 

do Brasil é pouco desenvolvida, sendo todos os estudos citados até o momento 

estrangeiros.  

 

As formas verbais são um importante componente do ensino, tanto do regular como 

do especial, porém a maior parte das pesquisas desse setor foram realizadas no 

ensino regular. No próximo tópico a autora apresenta estudo de interações verbais 

entre as pessoas e como sub-tópico ou tópico derivado, o controle instrucional.  

 

O estudo das interações verbais e o ensino especial 

 

Trata-se de campo de estudos recente e há poucos dados sobre estratégias de 

análise da interação verbal ou de como se pode utilizá-las em prol da aprendizagem. 

As interações verbais em análise do comportamento desenvolveram-se em duas 

vertentes distintas, a primeira estuda as interações verbais no seu aspecto 

instrucional, voltada mais para a aplicação em situação de ensino (Keller, Bori & 

 



 410

Azzi, 1964; Fuchs & Nale, 1972; Iñesta, 1980; Miller, 1975), derivando-se 

inicialmente dos estudos da instrução programada (Skinner, 1968), nos quais, 

segundo a autora, era importante o desenvolvimento de materiais instrucionais 

eficientes para a utilização na escola, materiais esses sempre verbais, com 

predominância dos escritos. Segundo a autora, a preocupação maior desses 

estudos era topográfica (aspectos topográficos das instruções, como a definição 

precisa das tarefas, a disposição do mais simples para o mais complexo, frases 

curtas e claras, parágrafos pequenos e não ambíguos, como em Fuchs & Nale, 

1972) e não havia uma preocupação conceitual com o modo de atuação das 

instruções sobre o comportamento dos indivíduos.  

 

Outros estudos semelhantes enfatizando o ensino do comportamento de seguir 

instruções foram desenvolvidos por Iñesta, 1980; Miller, 1975; Johnson & Werner, 

1984. Porém, segundo a autora, a preocupação com a prescrição de instruções 

carece de uma base empírica que sustente os procedimentos encontrados em 

manuais. Exemplifica com o manual de Johnson e Werner (1984), onde mesmo as 

ajudas físicas devem ser acompanhadas por instrução verbal. Nesse caso a ajuda 

deve ser retirada até que fiquem sob controle apenas das instruções. Mas a autora 

comenta: “Porque isto é importante? As autoras não fazem considerações teóricas a 

respeito da importância de que as pessoas aprendam a se comportar a partir de 

instruções, mas parece claro que já uma grande vantagem em termos de economia 

de tempo de ensino. ” (p. 16). O ensino usando outras técnicas que não as 

instruções verbais, como a ajuda física, as aproximações sucessivas ou modelagem, 

são eficientes, mas demandam mais tempo e atenção individualizada. Para a autora, 

a vantagem de se comportar sob controle de uma instrução é o tempo de 

aprendizagem ser mais curto, e o aluno poder se beneficiar de um tipo mais comum 

de ensino disponível no nosso meio social.  

 

Johnson e Werner (1984), por exemplo, trabalharam com a construção de uma 

história de aprendizagem de seguimento de instruções. Além da preocupação em 

ensinar o aluno a ser capaz de seguir a instrução há, novamente, a preocupação 

topográfica anteriormente descrita, de enfatizar que o professor formule a instrução 

de modo correto. Semelhanças podem ser encontradas com as estratégias descritas 

por Wolery e col (1992) e Doyle e col. (1988), ou seja, tanto no sistema de menor 
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instigação como na estratégia de atraso constante existem instruções, na forma de 

instigadores ou de estímulos discriminativos objetivos, embora não haja descrições 

de como se formula a instrução (seja como estímulo discriminativo, seja como 

instigador) ou de como é escolhida esta ou aquela modalidade de instigação. Para a 

autora “... não parece haver cuidados mais específicos dentro desta vertente de 

estudos em analisar funcionalmente os efeitos das instruções sobre o 

comportamento dos alunos, nem em discutir as implicações teóricas e conceituais do 

uso de instruções no ensino, e nem mesmo na condução de trabalhos empíricos que 

subsidiassem os trabalhos de aplicação. As formulações sobre o uso e a prescrição 

de instruções precederam a investigação, nesta vertente de estudos.” (p. 17) 

 

A segunda vertente de estudos sobre as formas verbais de ensino, na Análise do 

Comportamento, são derivados do trabalho de Skinner, sobre Comportamento 

Verbal (Verbal Behavior), escrito em 1957. Trata-se dos trabalhos de investigação do 

comportamento governado verbalmente (Catania, 1998). Para Skinner, o 

comportamento verbal é o reforçado pela mediação de outras pessoas, sendo 

modelado e mantido na história pessoal e cultural do sujeito, por um meio verbal. Os 

estudos sobre comportamento verbal trouxeram contribuições para a compreensão 

dos processos de aprendizagem. Um tópico de especial interesse é o estudo de 

como o comportamento verbal pode produzir mudanças no comportamento verbal e 

não verbal dos indivíduos.  

 

O comportamento governado verbalmente  

 

Skinner introduziu o tema do comportamento governado verbalmente em uma artigo 

de 1966 sobre resolução de problemas. Nesse artigo, ele considera o 

comportamento verbal como um tipo especial de estímulo discriminativo que poderia 

controlar o comportamento. Chamou esta forma verbal de controle do 

comportamento governado por regras. Regra é definida como estímulo verbal que 

descreve contingências e, segundo a autora, Catania (1998) propôs, mais 

recentemente, substituir a expressão cunhada por Skinner por comportamento 

governado verbalmente.  
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A partir desta formulação é estabelecida por Skinner a distinção entre duas possíveis 

origens da aquisição e manutenção do comportamento, quais sejam, a 

aprendizagem sob controle das contingências (agindo no mundo e sofrendo as 

conseqüências de sua ação) e a aprendizagem sob controle de regras 

(comportamento governado verbalmente). A diferença entre ambos, para Baum 

(1994) citado por Schmidt está na origem do controle do comportamento. O 

comportamento governado por regras requer o comportamento verbal de uma outra 

pessoa ou do próprio indivíduo no caso dele ser o formulador da regra e o 

comportamento modelado pelas contingências requer apenas a interação direta com 

as contingências. “As definições básicas propostas por Skinner neste artigo 

(1966/1984), são a regra (como um estímulo verbal que descreve contingências), a 

de um comportamento governado por regras (que seria o comportamento sob 

controle de um estímulo verbal que descreveria uma contingência), e a de que as 

regras funcionariam como estímulos discriminativos para o comportamento do 

ouvinte” (p. 20).  

 

Hayes, Zettle e Rosenfarb (1989) classificaram os períodos de estudo do assunto 

em três, de acordo com interesse despertado pelas formulações de Skinner sobre o 

tema.  

 

“O período inicial se deu na década de 60, quando alguns estudos documentavam 

os efeitos de instruções, tratando-as como objetos e não como um termo que se 

referia a uma relação funcional entre o ambiente e as ações do organismo. 

Destacaram-se neste período os estudos do padrão do comportamento humano 

em esquemas de reforço em intervalo fixo. A maneira pela qual as instruções 

operavam no comportamento humano não se constituíam uma questão neste 

período. O segundo período identificado foi o da estagnação, característico do 

final da década de 60 e início da década de 70. Os estudos se concentravam em 

demonstrar que o desempenho de humanos e de não humanos era diferente e 

explicavam essas diferenças pela história dos indivíduos e pelo controle 

discriminativo exercido pelas instruções. O terceiro período de investigação sobre 

o tema se iniciou no final da década de 70 e se estende até os dias atuais, e é 

denominado como a era moderna da pesquisa operante com humanos. Neste 
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período, muitas das definições apresentadas por Skinner entraram em discussão, 

e um grande debate teórico se travou entre os pesquisadores a respeito de sua 

validade conceitual (Blakely & Schlinger, 1987; Glenn, 1987; Vargas, 1988; 

Catania, 1989; Glenn, 1989; Cerutti, 1989; Schlinger, 1990). Talvez uma pergunta 

possa explicar a razão para tal discussão conceitual: como um comportamento 

verbal emitido por uma pessoa pode gerar ou manter um comportamento (verbal 

ou não) em uma outra pessoa, mesmo algum tempo depois de ter sido emitido? “ 

(p. 20 e 21).  

 

Em seguida a autora apresenta uma explanação (não transposta aqui) sobre os 

argumentos dos autores que auxiliam na compreensão do que é regra (ou instrução, 

termo cunhado por Skinner) e sobre a sua função geradora ou mantenedora do 

comportamento. Os autores envolvidos no debate são Cerutti (1989), Miller (1975), 

Schlinger (1990), Catania (1984), Blakely & Schlinger (1987), Catania (1998), Glenn 

(1987). Schlinger (1990) na tentativa de formular um conceito que fosse aceito pela 

maioria dos analistas do comportamento, apontou que “...instrução é um estímulo 

verbal que precede um comportamento, que descreve (ou pelo menos implica) a 

relação de contingência entre pelo menos dois eventos, e que por isso pode alterar a 

função de outros estímulos”.  (p. 24) 

 

Para a autora, o termo ‘comportamento governado por regras’ tem entrado em 

desuso, passando a denominar-se ‘comportamento governado verbalmente’, 

segundo proposição de Catania (1998). Schlinger (1990) propôs que os termos regra 

e instrução fossem abandonados e se passasse a adotar o termo ‘estímulo que 

especifica contingência’ por ser um termo que já traz em si uma definição de sua 

função. Alguns autores adotam essa terminologia e outros não, como Catania (1998) 

e Braam & Malott (1990) que continuam a usar o o termo ‘regra’ ou ‘instrução’ para 

esse tipo de estímulo. A autora do trabalho ora apresentado também adota o termo 

instrução “para se referir aos estímulos verbais que antecedem um comportamento 

do ouvinte, que descrevem ou implicam contingência (s) e que podem funcionar 

como estímulo discriminativo para um comportamento do ouvinte ou alterar a função 

de outros estímulos na relação funcional com o comportamento do ouvinte. 
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Instruções são sempre o produto do comportamento verbal de alguém (verbal, no 

sentido dado por Skinner à palavra)” (p. 24). 

 

A autora ressalta a importância das instruções para o comportamento humano e 

para a aprendizagem, uma vez que se pode mudar o comportamento de outras 

pessoas em situações não atingidas pelas contingências naturais, ou atingidas de 

forma fraca. Também ressalta que até o presente momento de sua revisão, as 

questões discutidas dizem respeito à segunda vertente de trabalhos da Análise do 

Comportamento, versando sobre interações verbais e instruções com destaque para 

o aprofundamento teórico e desenvolvimento de conceitos que explicam relações 

funcionais entre comportamento verbal e mudanças por ele produzidas sobre o 

comportamento verbal ou não verbal do próprio indivíduo ou outro. Há outra 

vertente, que privilegia a elucidação empírica (e não teórica) do tema. As aplicações 

práticas ainda seriam um terreno a explorar.  

 

O Controle Instrucional  

 

Para Catania (1998) a principal função do comportamento verbal é o controle 

instrucional, pois é por meio dele que se consegue mudar o comportamento de 

outras pessoas e o ambiente físico, por meio dessas outras pessoas (ordens, leis, 

avisos). Segundo a autora, o que considerará como controle instrucional será toda 

relação em que o comportamento que é emitido tem como especificação para fazê-lo 

um antecedente verbal denominado instrução, “que descreve (ou implica) uma 

contingência, e cuja conseqüência para se comportar daquela forma específica seja, 

ou as conseqüências sociais para o seguimento da instrução (apresentadas ou pelo 

ambiente social como um todo, ou pelo agente formulador da instrução), ou as 

conseqüências próprias dos eventos ambientais que o antecedente verbal descreva 

(Cerutti, 1989).” (p. 26) 

 

Na espécie humana o controle instrucional começa muito cedo na vida das pessoas 

(pais, mães, babás, professores), constituindo-se numa longa e poderosa história de 

seguimento de instruções. Ao agir de acordo com as instruções, as crianças 

recebem reforço social e evitam possíveis punições (não coloque o dedo aí que você 

se machuca!). Quando o comportamento de seguir regras já se estabeleceu, a sua 
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conseqüência é que o se costuma denominar ‘reforço generalizado’, ou um 

reforçador emparelhado com mais de um reforçador primário (alimentação, proteção) 

que não depende especificamente das condições de privação para ter eficácia 

(dinheiro, afeto, aprovação social). Reforçadores generalizados são os mais comuns 

no caso do seguimento de instruções e funcionam como poderosa fonte de controle 

do comportamento em questão.  

 

O seguimento de instruções não é uma classe de repostas simples e sim uma classe 

de respostas de ordem superior, de acordo com Catania, Matthews & Schimoff 

(1990). Os indivíduos aprendem a seguir instruções por causa das conseqüências 

que os pais oferecem, por exemplo, e por uma correlação razoável entre o seguir 

instruções e as contingências ambientais (confirmação da regra). Com o passar do 

tempo, seguir instruções torna-se uma classe generalizada de respostas e seguir 

instruções específicas torna-se sub-classe da classe maior. A autora chama atenção 

para o fato de que alguns autores, ao tratarem de ensinar a seguir instruções ou de 

seguir regras de forma generalizada, não explicitam que seguir regras é uma classe 

de respostas de ordem superior, embora seja um conceito subjacente (Johnson e 

Werner, 1984 e Iñesta, 1980). Alguns, como  Balaban (1979) utilizam o termo classe 

de respostas generalizada, no mesmo sentido utilizado por Catania.    

 

Com base no exame dos resultados de estudos empíricos, a autora afirma que a 

grande maioria dos indivíduos, dentro de nosso meio social, aprende que seguir 

instruções é importante e o faze, num primeiro momento, a despeito de seu 

conteúdo ou do agente formulador. Com o tempo e a exposição a diferentes 

contingências, ocorreria a discriminação acerca da confiabilidade da fonte ou sobre 

a viabilidade do seguimento desta ou daquela instrução. Ressalta os casos em que 

o seguimento de instruções concorre com o reforçamento imediato do 

comportamento de não segui-las, como no caso do comportamento de fumar, 

porém, estas discriminações específicas não interfeririam no fato de que o 

comportamento de seguir instruções é muito bem estabelecido no repertório das 

pessoas e que, portanto, pode ser chamado de classe de respostas de ordem 

superior.  
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Nem sempre seguir instruções é funcionalmente benéfico na vida das pessoas. O 

exemplo utilizado pela autora é o caso das auto-regras - quando o sujeito formula 

regras para si mesmo que lhe são prejudiciais e continua seguindo-as. Ou quando 

acata regras fornecidas por outrem e que lhe trazem danos ou desprazer.  

 

Para a autora é importante entender o processo pelo qual as pessoas aprendem a 

seguir regras para poder compreender como os indivíduos aprendem a se comportar 

sem que tenham tido contato com os conteúdos ou objetos a que se refere a 

aprendizagem.  

 

Algumas instituições, como a escola dependem muito do comportamento de seguir 

regras, ou  seja, a aprendizagem dos alunos depende da sua possibilidade de seguir 

as instruções fornecidas pelos professores. A autora questiona como as instruções 

atuam no estabelecimento e manutenção do comportamento daqueles que a 

seguem no ensino tradicional e no ensino especial. Também pergunta sobre como 

os analistas do comportamento lidam com o estudo das interações verbais entre 

professor e aluno. Para responder tais questões apresenta alguns estudos de 

laboratório e efetua uma revisão sobre estudos específicos, conduzidos com 

professores e alunos.    

 

O controle instrucional e a aprendizagem 

 

Segundo a autora, a lacuna deixada pela primeira vertente de estudos sobre 

interações verbais no seu aspecto instrucional (já mencionados no sub-tópico ´O 

estudo das interações verbais e o ensino especial), e que se preocupavam com 

aspectos topográficos das instruções e sua utilização (estudos derivados da antiga 

instrução programada e criação de materiais instrucionais), no campo empírico, tem 

sido suprida por pesquisas mais preocupadas com o papel do controle instrucional e 

questões conceituais sobre o tópico. Há também estudos de laboratório sobre a 

questão. Cerutti (1989) distingue dois tipos de instruções, podendo ser tanto as que 

descrevem o comportamento a ser apresentado (como fazer – descrição do 

desempenho) ou as que especificam relações de contingências para o 

comportamento (o que fazer e em que circunstâncias – descrição das 

contingências). Os dois tipos de instruções geram o mesmo tipo de comportamento 
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gerado pelas contingências naturais, isto é,  pela forma como o ambiente natural 

está organizado.  

 

Foram desenvolvidos estudos em laboratório sobre os efeitos da modelagem direta 

do comportamento não verbal e da modelagem do comportamento verbal dos 

sujeitos sobre seus comportamentos não verbais. Os autores teriam constatado ser 

mais fácil modelar o que as pessoas dizem sobre o seu comportamento não verbal, 

do que modelar o que elas fazem de modo direto (Catania, Matthews & Shimoff, 

1982; Catania, Shimoff & Matthews, 1989; Catania, Lowe & Horne, 1990; Catania, 

1998). 

 

Para Braam e Malott (1990), as instruções podem controlar os comportamentos em 

vários graus, a depender das contingências que descrevem. As duas classes gerais 

de contingências seriam as que têm atuação direta (não toque no fio elétrico ou 

levará um choque) sobre o comportamento do indivíduo e as que não tem atuação 

direta (que envolvem conseqüências atrasadas, ou improváveis ou irrelevantes).  Os 

mesmos autores também distinguem entre instruções completas (que descrevem a 

ocasião, o comportamento e as conseqüências dele e algum prazo) e as incompletas 

(que omitem um ou mais termos da descrição ou, geralmente, das conseqüências). 

Para os autores, a depender da história de seguimento de instruções de um ouvinte, 

pode haver seguimento mesmo de instruções incompletas. Resultados de pesquisa 

empírica realizada pelos autores mostram que as instruções que exercem maior 

controle sobre o comportamento dos sujeitos são as que descrevem um prazo para 

a consecução da tarefa e cujas conseqüências são imediatas. Instruções que não 

especificam prazos para a tarefa, com reforçadores atrasados, exercem controle 

muito pobre sobre o comportamento da maioria dos sujeitos. Já situações em que os 

reforçadores eram atrasados, mas havia prazo para o cumprimento da tarefa, 

exerceram controle em 74% dos casos, ou seja, o fato do reforço ser atrasado não 

fez muita diferença. Para os autores “instruções completas, que especificam prazos 

e que descreveram conseqüências, ainda que atrasadas, puderam exercer um bom 

controle sobre o comportamento de crianças dentro da faixa etária estudada.” (p. 33) 

 

O experimento de Braam e Malott (1990) foi replicado por Mistr e Glenn (1992) com 

pequenas modificações e as autoras confirmaram os resultados anteriormente 
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obtidos de que instruções que especificam respostas e prazos com conseqüências 

imediatas controlam com maior eficácia o comportamento de crianças na faixa etária 

estudada. A pesquisa também mostrou que a não possibilidade de obtenção do 

reforço para o comportamento de seguir regras determina o não seguimento das 

instruções. Em relação à determinação de prazos, as autoras concluíram que não 

houve diferença no desempenho das crianças com prazo imediato ou atrasado. 

 

Algumas pesquisas têm focalizado o efeito das instruções e da forma como são 

oferecidas para o desempenho de tarefas, como as de Simonassi, Oliveira & Gosch 

(1997), Simonassi, Mota, Nalini & Barreto (1996). Constantine e Sidman (1979) 

apresentam resultados interessantes sobre o modo de formulação da instrução e 

sua influência no desempenho. Todos os aspectos envolvidos no controle 

instrucional, como a forma de se construir uma instrução, a descrição ou a não 

descrição de contingências completas, o estabelecimento de prazos para o 

desempenho especificado, bem como o contexto em que estes aspectos devem 

aparecer ou não nas instruções, entre outros, são todos importantes para o contexto 

de ensino e aprendizagem. Segundo a autora , o estudo do comportamento 

governado verbalmente tem se mostrado promissor para a exploração de aspectos 

envolvidos na interação verbal professor-aluno e para o estudo de métodos de 

ensino mais eficazes:  

 

“Quando um professor ‘explica’ para um aluno como proceder em uma 

determinada situação, está, como já mencionado acima, instituindo um controle 

sobre ele através de instruções; está, ‘ensinando’ – ou pretendendo ensinar – 

determinadas formas de comportamento ao seu aluno, em determinadas 

circunstâncias, e em relação a determinados aspectos do ambiente (conteúdos, 

objetos, tarefas etc.). Na linguagem comum as pessoas costumam dizer que certo 

professor é bom, por exemplo, porque além de outras habilidades, sabe explicar 

bem a matéria. Na maior parte das vezes, no entanto, o próprio professor 

desconhece quais os elementos de seu desempenho são mais importantes para 

atingir seus resultados. Por outro lado, na maior parte das vezes, o professor 

também não sabe porque não consegue fazer com que os alunos entendam o 

que é para ser feito.” (p. 36) 
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O estudo do controle instrucional e a Educação Especial 

 

Para De Rose (1994) poucos estudos sobre o tema tem sido feitos com sujeitos 

especiais, sendo em sua maioria realizados com crianças e adultos normais e no 

exterior. Um exemplo de estudo é o de Hersch (1990) com alunos portadores de 

distúrbios de aprendizagem e suas professoras, descrevendo e classificando as 

interações verbais entre os mesmos e comparando similaridades e diferenças entre 

as tarefas que os alunos executavam. As instruções foram chamadas de mandos (de 

acordo com terminologia Skinneriana). O estudo verifica que a professora  de sala 

de recursos dirige mais instruções aos alunos que as de sala regular e que os 

estudantes as completam mais freqüentemente na sala de recursos que na sala de 

aula regular. Além disso os tipos de desempenho requeridos nos dois ambientes era 

diferenciado e as conseqüências também. A professora da sala de recursos 

monitorava a maioria dos desempenhos dos alunos e conseqüenciava-os. O mesmo 

não ocorria na sala regular. Estudos deste tipo podem vir a fundamentar estratégias 

instrucionais que visem aproximar as demandas dos dois ambientes e favorecer a 

adaptação do aluno às exigências do ensino regular.  

 

Há estudos nacionais sobre interações verbais entre professor e alunos de séries 

iniciais, como os de Marturano, Bertoldo & Camelo (1982); Carvalho (1986) e com 

alunos de escolas especiais como Mendes (1987). No entanto, tais estudos teriam 

caráter de proposta metodológica de análise, mais do que análise das implicações 

da interação com a aprendizagem. Menciona também estudos enfocando 

construção de regras disciplinares em sala de aula na interação professor-alunos 

não enfocando conteúdos acadêmicos (Menezes & Gil, 1996; Casarini & Gil, 1996; 

Menezes & Gil, 1997; Casarini & Gil, 1997; Giunti & Gil, 1997).    

 

Segundo a autora, há necessidade de pesquisas que investiguem os aspectos 

instrucionais das interações verbais entre professores e alunos, especificamente no 

ensino especial para aprofundar o conhecimento sobre formas de ensino para a 

clientela de interesse e sobre como melhorar o desempenho dos professores de 

ensino especial, com a finalidade de tornar sua formação mais eficaz e 

instrumentalizá-los na sua prática. Mendes (s/d) apontaria que, ao contrário das 
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classes especiais e ensino regular, os serviços prestados pelas escolas especiais 

brasileiras raramente têm sido alvo de estudo ou avaliação. “A autora então sugere 

questões importantes a serem investigadas, para que se conheça o ensino oferecido 

pelas escolas especiais, como por exemplo: Como este ensino dito especial é 

ministrado? Qual a sua eficácia? De que forma a clientela deste tipo de instituição 

aprende os conteúdos ensinados? Eles realmente aprendem da forma como são 

ensinados? ” (p. 39). Dessa forma a autora justifica a relevância de se efetuar 

estudos sobre escolas especiais, para se compreender o que ela oferece e de que 

forma difere da escola regular (se é que difere) e, se cumpre seu papel junto à 

clientela com necessidades educativas especiais.  

 

O trabalho da autora divide-se em dois estudos. O primeiro tem como objetivo geral 
investigar os métodos instrucionais utilizados pela professora no ensino de 
conteúdos acadêmicos, em classe de escolarização de escola especial. Os 

objetivos específicos do primeiro estudo são:  

 

“a) Determinar os tipos de instruções oferecidas pela professora para seus 
alunos na situação de ensino, e a proporção destes diversos tipos; b) 
Investigar qual o efeito de instruções gerais e individualizadas apresentadas 
pela professora sobre o desempenho dos alunos da classe, sob alguns 
aspectos: se os alunos seguem ou não as instruções fornecidas pela 
professora, e o quanto seguem, e se, ao seguir as instruções em aula, os 
alunos o fazem de forma correta ou não, isto é, se o comportamento 
apresentado por eles está de acordo ou não com o que as instruções 
especificam; c) Investigar se a professora provê conseqüências  para os 
desempenhos dos alunos de forma que possa instalar e manter 
comportamentos acadêmicos, e estabelecer diferenciações e 
discriminações nos desempenhos dos alunos em relação aos conteúdos 
acadêmicos ensinados; d) Discutir as implicações dos resultados dos três 
objetivos acima especificados para o ensino dos alunos estudados.” (p. 39 e 
40).  
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O estudo 2, desenvolvido com base nos resultados obtidos na primeira parte, tem 

como objetivo: “a) Desenvolver um material instrucional introdutório para 
professores em formação para atuarem no ensino especial, em forma de vídeo 
e em linguagem acessível, que aborde princípios de análise funcional do 
comportamento, e que possa instrumentalizar os usuários deste material na 
utilização de tais princípios em sua prática profissional. “ (p. 40) 
 

Para a autora as questões a serem investigadas são pertinentes para compreender 

o ensino de indivíduos portadores de necessidades educativas especiais e 

imprescindíveis para se pensar um treinamento de professores mais qualificados 

para atender esta clientela. 

 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do 
professor.  
 
Os sujeitos foram uma professora e cinco alunos. A professora tinha experiência 

profissional e 20 anos no ensino especial, na mesma escola em que foi realizada a 

pesquisa, atuando sempre com deficientes mentais em graus diversos e em 

atividades variadas. Começou a trabalhar logo após terminar o 2o grau (magistério). 

Depois fez graduação em Pedagogia e curso de especialização em metodologia do 

ensino superior, não possuindo, portanto, formação específica para atuar em ensino 

especial. Realizou alguns cursos de aperfeiçoamento em ensino especial.  

 

A observação da sala foi realizada em cinco dias consecutivos e as atividades foram 

gravadas em videotape, no período da manhã. A idade dos cinco alunos variava 

entre 07 e 11 anos. De todos os alunos, apenas um não freqüentava o ensino 

regular no período da tarde, cursando a pré-escola ou 1o ano do primeiro grau.  

 

A escola onde foi realizada a pesquisa era especial, de caráter filantrópico, situada 

no interior do estado de Santa Catarina. A escola atende portadores de deficiências 

mental, física, autismo e auditiva. A separação dos alunos em classes é feita por 

idade e avaliação do grau de deficiência. A classe observada era de escolarização.  
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A autora descreve também o ambiente físico da escola, os alunos e a rotina de 

atividades. As atividades de ensino dos alunos dividiam-se entre matemática, 

alfabetização, leitura de histórias, brinquedos e ensino de conteúdos acadêmicos 

diversos.  

 

O procedimento de coleta de dados constituiu-se de filmagens no início do segundo 

semestre letivo, nos primeiros 05 dias de aula. Foram instaladas duas câmeras de 

vídeo VHS, uma delas fixa, ao lado do quadro negro, focalizando a atividade dos 

alunos e a outra, operada pela pesquisadora, que filmava a movimentação dos 

alunos na sala, da professora e as atividades que alunos conduziam quando fora da 

mesa (no quadro, por exemplo). Não foram registradas as aulas de Educação Física, 

o lanche ou outras atividades extra-classe. A pesquisadora não interagia com os 

alunos ou com a professora, restringindo-se a filmar em silêncio.  

 

Após a filmagem, a pesquisadora fez observações e registros a partir dos 

videoteipes.  Registrou atividades realizadas em classe e o tempo decorrido em 

cada uma. As atividades foram categorizadas em atividades de ensino de 

matemática211, atividades de alfabetização212, atividades com histórias infantis213, 

atividades acadêmicas diversas214, atividades com brinquedos215 e atividades 

diversas216.  

 

As atividades de ensino de matemática (duração total de 80 minutos) foram 

selecionadas para serem transcritas, na íntegra, por serem acadêmicas, terem 

ocorrido em todos os dias da filmagem e por serem atividades nas quais a 

professora interagia com os alunos em atividades instrucionais dirigidas. As 

transcrições focaram tanto o comportamento da professora como o dos alunos, 
                                                 
211 Atividades que se relacionavam ao ensino de seqüências (contar, enunciar seqüência dos dias da 
semana e dos dias do mês), correspondência um a um, quantidades (separação de bolinhas em um 
ábaco, desenhar no quadro quantidades específicas de elementos) e reconhecer números.  
212 Ensino de reconhecimento de letras, montagem do nome com letras de plástico, reconhecimento 
do próprio nome em cartazes ou escrito no quadro, escrita do nome no quadro-negro. 
213 Aquelas nas quais a professora contava histórias de livros infantis para os alunos e fazia com que 
eles recontassem a história pelas figuras ou que manuseassem livros e tentassem contar as histórias 
pelas figuras. 
214 Conceitos de formas, cores, tamanhos, atividades relacionadas a datas comemorativas utilizando 
pintura em cadernos, colagem ou confecção de murais.  
215 Atividades com peças de encaixar, quebra-cabeças, pinturas em folhas mimeografadas, sem 
qualquer direcionamento pela professora.  
216 Guardar e organizar materiais acadêmicos e brinquedos, arrumar a classe, etc.  
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incluindo a descrição das interações verbais e dos comportamentos motores de 

todos sujeitos. Cada aula de matemática foi dividida em episódios instrucionais. 

Episódio instrucional referia-se a interações entre a professora e os alunos 

individualmente ou em conjunto, de acordo com os seguintes critérios:  

 

“a) cada episódio iniciava com a emissão de uma instrução pela professora, e se 

estendia até o cumprimento ou não da instrução pelo(s) alunos(s), incluindo neste 

período a apresentação de procedimentos de correção pela professora, que 

pudessem auxiliar o(s) aluno(s) na execução da tarefa proposta, e os eventuais 

desempenhos destes após a correção. b) O critério de corte dos episódios na 

interação professora-aluno(s) foi a mudança do tema da instrução (quando um ou 

mais alunos terminava de desempenhar uma determinada tarefa, e então a 

professora indicava outra tarefa), ou quando, após ter apresentado uma instrução 

sobre determinada tarefa e um ou mais alunos terem finalizado a instrução, a 

professora indicava explicitamente um aluno em particular (nomeando-o, 

apontando em sua direção ou apresentando a instrução olhando direta e 

ininterruptamente para o aluno) para a execução de uma tarefa, ainda que o tema 

fosse o mesmo da instrução anterior.” (p. 47) 

 

A análise de dados foi feita considerando o tipo de instrução inicial apresentada pela 

professora, as respostas dos alunos, a ocorrência ou não de procedimentos de 

correção para o desempenho do aluno (e de que tipo era esta correção), e as 

conseqüências apresentadas pela professora para esse desempenho. As 

transcrições são apresentadas na íntegra em Anexo no trabalho. Havia instruções do 

tipo geral (para todos os alunos) e do tipo individual. As instruções foram 

classificadas em quatro tipos (Oral, Oral combinada com visual, Oral combinada com 

demonstração, Oral combinada com visual e Demonstração). As categorias 

selecionadas para classificar as respostas dos alunos foram: acerto, erro, 

desempenho indeterminado, acerto após correção, erro após correção.  

 

Os procedimentos de correção foram os comportamentos da professora emitidos 

após o primeiro desempenho do aluno após a instrução inicial que fosse 

considerado erro. Os tipos de procedimentos de correção foram classificados em: 

 



 424

repetição da instrução inicial; correção oral; correção oral e visual; correção oral e 

demonstração; correção oral, visual e demonstração; correção oral e ajuda física.  

 

As conseqüências dadas pela professora em relação à execução ou não da tarefa 

foi feita com base na classificação de Hersh (1990). Foram analisadas as 

conseqüências finais ao desempenho do aluno e se algum procedimento fosse 

empregado, este era considerado como conseqüência para o desempenho do aluno. 

Os tipos de conseqüência foram: Observa/ouve a resposta do aluno e faz 

comentários positivos; observa/ouve a resposta do aluno e faz comentários 

negativos; observa/ouve a resposta do aluno e não faz comentários, ignora.  

 

Houve análise de 40% dos episódios instrucionais por um juiz, que os classificou em 

relação ao tipo de instrução inicial, desempenho apresentado aos alunos e 

conseqüências dispensadas pela professora. O menor índice de concordância foi de 

91,2%.  

 

Em seguida a autora apresenta pormenorizadamente os resultados sobre as formas 

de instrução, sobre o comportamento dos alunos em relação às instruções e sobre a 

relação entre o desempenho dos alunos e suas conseqüências.  

 

A autora, baseada em Ferster (1970) e Matos (1992), afirma o papel do professor 

como relacionado à função de arranjar contingências em sala de aula, promovendo 

um ambiente propício à aprendizagem dos alunos. Para arranjar contingências, o 

professor deve ser capaz de “analisar a tarefa a ser analisada, avaliar o repertório de 

entrada dos seus alunos (quais suas habilidades e conhecimentos antes de iniciar a 

aprendizagem de um conteúdo em particular), programar e administrar 

conseqüências eficazes para os desempenhos dos alunos, e formular um programa 

de ensino que integre todos estes elementos.” (p. 76). Discute alguns pontos sobre o 

desempenho da professora em relação aos alunos, como as condições gerais de 

ensino e a avaliação do repertório de entrada dos alunos, as formas de instruir os 

alunos e os procedimentos adotados na condução da situação de ensino.  

 

Um ponto interessante é que, apesar do número reduzido de aluno, as tarefas eram 

as mesmas para todos. No entanto, o desempenho dos alunos nas tarefas e o nível 
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de participação nas mesmas mostravam que eles tinham repertório diferenciado 

entre si217.  

 

Os alunos apresentaram maior proporção de participação em instruções individuais 

do que em instruções gerais. Esses dados são comparados com os de Logan, 

Bakeman e Keefe (1997) que estudaram alunos com graus diferenciados de 

deficiência em salas de ensino regular e encontraram que, quando instruídos 

individualmente, os alunos apresentavam freqüência maior de engajamento na 

atividade requerida pelo professor em relação à forma geral de instrução. Os alunos 

que apresentaram maior participação em instruções gerais também foram os alunos 

que apresentaram o maior número de desempenhos corretos nesta modalidade de 

instrução (provavelmente por adequação de repertório anterior). Os alunos com 

menor participação em instruções gerais também foram os que apresentaram o 

menor índice de desempenhos adequados às instruções (provavelmente por não 

possuírem repertório capaz de atender às solicitações). Para a autora, as instruções 

gerais favoreciam a participação de alguns alunos (melhor preparados) em 

detrimento de outros (menos preparados), sendo restrito o aproveitamento da classe 

neste tipo de instrução. A autora ressalta que a professora empregava maior número 

de correções em instruções individuais, o que pode ter favorecido o melhor 

desempenho nas mesmas.  

 

Também é evidenciado que a professora dificilmente conseguiria instruir 

individualmente seus alunos o tempo todo. A possível solução apresentada para o 

impasse é que a professora pudesse instruir adequadamente seus alunos de forma 

geral e, no decorrer das atividades, fosse fornecendo atenção individualizada para 

os desempenhos apresentados, conforme sugerem Stromer, Mackay e Stoddard 

(1992), em tarefa específica de discriminações condicionais.  

 

A instrução geral ou individualizada não é o único fator responsável pelo sucesso na 

aprendizagem. É preciso levar em conta também a forma com que a professora 

instruía seus alunos ou as estratégias que utilizava. Os procedimentos instrucionais 

mais bem sucedidos, descritos na revisão na literatura, são o sistema de menor 

                                                 
217 Dados semelhantes aos da ‘linha de base’ de Bega (1980).  
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instigação e o procedimento de atraso constante. Neles, o professor fornece dicas 

ou instigadores (prompts) para que o aluno possa desempenhar corretamente a 

tarefa, esperando que com o tempo ele possa desempenhar-se corretamente sem a 

ajuda de instigadores. O professor não faz pelo aluno, instiga-o a fazer. No entanto, 

os dados coletados mostram que a professora finalizava o episódio instrucional com 

o desempenho incorreto do aluno. Isso ocorreu principalmente nos episódios de 

instruções gerais, nos quais foram observados os menores índices de 

procedimentos de correção para os alunos. Tais respostas eram, via de regra, 

aceitas pela professora como finais e ela mesma apresentava a resposta correta 

para os alunos. “Com isso, em vez de esperar pelo responder do aluno (como 

determina o procedimento de atraso), ou de fornecer os instigadores capazes de 

ocasionarem a resposta correta (como descrevem as duas estratégias), a professora 

frequentemente finalizava os episódios em que ocorria um erro do aluno, 

apresentado a resposta correta para a tarefa proposta (fazendo pelo aluno).” (p. 79) 

 

A forma de correção quando eram corrigidos os desempenhos incorretos também 

merece a atenção da autora. No sistema de menor instigação, o nível de assistência 

varia desde o mínimo (instruções orais) até os máximos (direcionamento físico). 

Diferentes níveis de instigação objetivam favorecer o desempenho correto, 

prevenindo erros e promovendo desempenho bem sucedido. A professora não se 

utilizava de tais estratégias. Ela oferecia procedimentos de correção que serviam 

como instigadores, constituindo-se, em 65% dos casos, de instruções orais que não 

diferiam das formas iniciais das instruções. Cerca de 10% dos procedimentos de 

correção constituíam-se de repetições da instrução inicial, ou seja, instigadores da 

mesma modalidade da instrução inicial. Pela alta freqüência de desempenhos 

incorretos, tais instigadores não tinham funcionalidade.  

 

As premissas das estratégias de ensino bem sucedidas (procedimento de atraso 

constante e sistema de menor instigação) não foram, portanto, utilizadas pela 

professora, quais sejam: “responder ativo do aluno, apresentação de dicas 

realmente capazes de favorecer o responder correto, níveis progressivos de 

assistência para evitar o erro e favorecer o acerto, e não aceitação de uma resposta 

incorreta como o responder final do aluno (há sempre a proposição de uma nova 
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tentativa, ou de instigadores apropriados). Tais premissas não foram observadas 

pela professora observada na sua condução de procedimentos.” (p. 79 e 80)  

 

Em seguida a autora descreve quais seriam as condições necessárias para que os 

alunos respondessem adequadamente aos estímulos apresentados pela professora 

na situação de ensino. A autora ressalta que instruções simples como: “Separe 14 

bolinhas no ábaco”, envolvem uma série de discriminações simultâneas tais como: 

“a) discriminar que a palavra ‘separe’ é a ocasião para desempenhar determinada 

ação, que é diferente de outras, como ‘aponte’, ‘coloque’, ou ‘pegue’; b) discriminar 

que ‘14’ é uma determinada quantidade, que é diferente de ‘13’ ou de ‘15’; c) 

discriminar que ‘bolinhas’ e ‘ábaco’ são objetos específicos, diferentes de 

‘quadrados’ ou de quaisquer outros objetos.” (p. 80). Além das discriminações 

simultâneas, pode ser necessário que o aluno seja capaz de estar sob controle 

contextual ou condicional, como quando responde à pergunta: “Que dia é hoje”? O 

aluno, nesse caso, deve saber qual o contexto da instrução, já que pode se referir 

tanto ao dia da semana como do mês. Segundo a autora, uma condição para que as 

instruções orais sejam eficientes no controle do comportamento acadêmico dos 

alunos, “é essencial que o professor garanta que eles sejam capazes de fazer as 

discriminações simultâneas acima mencionadas, e de discriminar os estímulos 

contextuais, ou os estímulos condicionais da situação de ensino.” (p. 81) 

 

De que forma as instruções foram apresentadas pela professora? As instruções 

deveriam contemplar pelo menos três aspectos: “a) se o desempenho requerido pela 

instrução fazia ou não parte do repertório do aluno (se cada elemento presente na 

instrução era capaz de controlar adequadamente o desempenho do aluno); b) se a 

instrução descrevia claramente o desempenho a ser apresentado pelo aluno e a 

ocasião em que o desempenho deveria ocorrer; e) se a instrução fornecia os 

elementos necessários para que o aluno fosse capaz de discriminar os estímulos 

contextuais presentes na situação.” (p. 81). A autora comenta que dados fidedignos 

a esse respeito só poderiam ser levados a cabo numa pesquisa de longa duração, 

observando continuadamente o mesmo desempenho e/ou pela manipulação 

experimental de várias condições a fim de testar hipóteses sobre o repertório dos 

alunos ou sobre a clareza das instruções.  
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Apesar das limitações apontadas, os dados indicariam falhas nas instruções 

apresentadas pela professora em estabelecer um controle adequado do 

desempenho do aluno. Um exemplo é a repetição de instruções nas quais todos os 

alunos apresentaram resultados insatisfatórios, como escrever diferentes números 

no quadro-negro. Se todos erraram em todos os dias em que a tarefa foi proposta é 

possível que não fizesse parte do repertório dos alunos. A autora considera 

importante analisar o papel dos procedimentos de correção sobre o desempenho 

dos alunos; afirma que o professor, ao solicitar um desempenho novo ou 

combinação de desempenhos, deve se certificar de que o aluno apresenta 

desempenhos incompletos ou aproximações do desempenho final solicitado. Neste 

caso, o professor atua sobre os desempenhos já existentes, fornecendo instigadores 

ou correções para que o comportamento possa ser modelado até o desempenho 

final.  

 

No caso da tarefa de escrever um determinado número no quadro-negro, a 

professora, ou não oferecia correção, ou as correções solicitavam outros 

desempenhos também não existentes no repertório dos alunos. Havia uma ausência 

de instigações, correções e modelagem do comportamento. Por exemplo, após 

desempenho incorreto de escrever determinado número no quadro, a professora 

instruía o aluno a olhar para um número colado na parede ao lado e copiar, porém, 

em nenhuma das situações observadas o aluno foi capaz de apresentar o 

comportamento de cópia.  

 

Outro caso evidenciando instrução para desempenho de comportamento inexistente 

no repertório era quando solicitava que os alunos separassem uma quantidade ‘x’ de 

bolinhas num ábaco. Todos ficavam sob controle parcial da instrução, ou de alguns 

de seus elementos, passando algumas bolinhas de um lado para o outro do ábaco, 

mas nenhum foi capaz de separar o número pedido sem que a professora aplicasse 

algum procedimento de correção. No entanto, ao analisar o conteúdo da correção, a 

pesquisadora observou que ela não atuava sobre o desempenho solicitado na 

instrução inicial. A correção era a apresentação de nova instrução, requerendo outro 

desempenho do aluno, estabelecido no seu repertório. Ex.: Após uma série de 

correções mal sucedidas comparando quantidades com palitos, com dedos da mão 

etc., a professora dizia ao aluno algo como: “falta um pra ser cinco, ou separe mais 
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dois e fica certo” (p. 83), quando então o aluno apresentava o desempenho correto. 

Segundo a autora, a professora não discriminava que a correção apresentada 

atuava apenas no resultado final esperado (cinco bolinhas separadas) e não no 

desempenho propriamente dito (separar cinco bolinhas).  

 

Em outras atividades, a autora afirma que não foi possível afirmar que o 

desempenho incorreto fosse resultado de desempenho não completamente 

estabelecido no repertório do aluno. A atividade de recitar uma seqüência de 

números (contar), por exemplo, foi realizada todos os dias, porém, o mesmo aluno 

apresentava desempenhos diferenciados ao longo dos dias, acertando algumas 

vezes e errando em outras. Segundo a autora, os dados disponíveis não permitem 

analisar o desempenho dos alunos nesta atividade sem algum grau de especulação 

ou incompletude.  

 

Voltando à questão das instruções que estabeleciam controle contextual ou 

condicional, a autora faz referência a dados indicando situações de falta de 

estabelecimento deste controle, ocasionando erros. Diariamente a professora 

perguntava “que dia é hoje”? O aluno não discriminava se o pedido era referente ao 

dia do mês (número 1 a 31)  ou da semana (nome do dia).  Nesse caso a professora, 

por meio de correções, estabelecia com maior precisão o controle contextual 

perguntando sobre o “dia da semana” ou “dia do mês”.  

 

Segundo a autora, os dados disponíveis são insuficientes para analisar a clareza 

com que as instruções eram apresentadas aos alunos pela professora. Instruções 

aparentemente não claras resultaram em acertos, indicando haver outros elementos 

controlando o desempenho dos alunos, não identificados ou não identificáveis, 

olhando-se apenas a forma da instrução. Na tarefa de contar, por exemplo, o mesmo 

aluno conseguia recitar a seqüência correta num dia e não o fazia no outro. O erro, 

nesse caso não poderia ser atribuído à imprecisão da instrução. A autora sugere a 

possível existência de distratores no ambiente ou o estabelecimento não completo 

das seqüências intraverbais no repertório do aluno. Em outros momentos, o mero 

apontar para os palitos, pela professora, sem nenhuma instrução oral, já ocasionava 

a pronta contagem dos elementos. Neste caso seria necessária uma análise 
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funcional da história anterior de interação entre a professora e seus alunos, bem 

como com outros elementos do ambiente.  

 

Para a autora, ao formular instruções, apresentar correções e aplicar estratégias de 

ensino o professor deve levar em conta fatores como: a avaliação das condições 

iniciais de repertório dos alunos e a adequação das atividades a serem propostas ao 

repertório desses alunos. Exemplo: “...estratégias de ensino para o aluno C, que se 

comportava muito pouco em relação às instruções apresentadas pela professora, 

requeriam contingências que favorecessem, inicialmente, uma ampliação dos seus 

repertórios gerais (como o desenvolvimento das respostas orais, ou a aprendizagem 

de seguimento de instruções), e específicos (aqueles necessários para a 

compreensão e execução de instruções específicas).” (p.85) 

 

Como o professor poderia garantir a participação bem sucedida de um aluno em 

atividades quando ele não entende as instruções, ou quando não possui repertório 

adequado a elas? Para a autora, o professor poderia estabelecer controle 

discriminativo por meio de atividades em que ele possa fazer reforço diferencial do 

comportamento do aluno, ou efetuar a modelagem direta de repertório. Segundo a 

autora, isso não ocorreu no caso da professora analisada neste trabalho, ou seja, 

não houve avaliações individuais do repertório de entrada dos alunos e nem 

avaliação de seus desempenhos no decorrer dos dias de observação (para 

replanejamento). A professora seguia os mesmos procedimentos iniciais, mostrando-

se, aparentemente, insensível ao desempenho dos alunos  ou mostrando 

sensibilidade apenas a alguns aspectos do seu desempenho (talvez não os mais 

relevantes).  

 

A autora ressalta um ponto de especial importância para a formação de 
professores, qual seja, que o professor deve aprender quais os aspectos dos 

comportamentos dos alunos são relevantes para a situação de ensino. O professor 

deve ser ensinado para isso. Outro ponto importante a ser considerado é que o 

professor deve conhecer procedimentos diferentes para poder alterar os que utiliza, 

ou substituí-los. A ausência deste conhecimento pode levar a professora a insistir 

nas mesmas estratégias de ensino, mesmo quando estas não se mostram eficientes. 

Talvez por esta razão a professora utilizasse tanto as instruções orais como 
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estratégia de ensino, beneficiando apenas  uma parte da sala, qual seja, a dos 

alunos cujo desempenho era capaz de estar sob controle de instruções orais ou das 

correções orais apresentadas pela professora.  

 

A análise da relação entre as conseqüências apresentadas pela professora e o 

desempenho dos alunos mostra que todas elas funcionaram como reforçadoras para 

a participação dos alunos, independentemente das respostas serem corretas ou 

não. O gráfico da freqüência das participações mostra que foi alta e crescente a 

participação dos mesmos nas atividades propostas pelas instruções. Este dado 

sugere que todos os tipos de conseqüências apresentadas pela professora (olhar 

e/ou ouvir e fazer comentários positivos ou negativos) para o comportamento dos 

alunos funcionaram igualmente como reforçadores. A autora analisa o fato com a 

equação generalizada da igualação, um instrumento amplamente utilizado na 

literatura para análise de situações arbitrárias onde se manipulam reforçadores e 

desempenhos específicos. De acordo com a equação, os alunos eram sensíveis às 

conseqüências recebidas, mantendo-se engajados nas atividades propostas. “Pode-

se dizer, pois, que o seguimento de instruções, para a maioria dos alunos, 

funcionava como uma classe de respostas de ordem superior (Baer & Scherman, 

1964; Balaban, 1979; Catania, 1998)” (p. 87). No entanto, apesar de seguirem as 

instruções não o faziam de modo correto, ou seja, a alta freqüência de 

participaçãp/engajamento nas atividades propostas pela professora não garantia a 

emissão de comportamentos corretos. A freqüência de acertos e de erros foi 

semelhante.  

 

A professora garantia a participação dos alunos que se comportavam menos 

reforçando-os, de modo contínuo, a participar mais; porém, não reforçava 

diferencialmente o comportamento dos alunos. A densidade de reforço no início da 

aprendizagem de um comportamento deve ser alta (reforço contínuo), mas deve 

passar a ser apresentado de modo diferencial, ou seja, quando o desempenho se 

aproximar do desejado ou quando ocorrer na situação desejada. 

 

Uma das habilidades que um professor deve dominar é a de manter os alunos 

engajados em atividades (outro ponto importante na formação de professores), mas 

esta habilidade deve ser acompanhada da habilidade de ensinar o conteúdo 
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acadêmico proposto. Para a autora, a professora em questão apenas conseguia 

manter os alunos engajados em atividades, sendo necessário muito mais no 

desempenho da mesma para que pudesse conseguir resultados efetivos na 

instalação e manutenção de comportamentos acadêmicos e para se falar em relação 

ensino/aprendizagem. Para avançar no ensino, a professora deveria ser capaz de “... 

utilizar adequadamente recursos instrucionais, administrar conseqüências 

diferenciais para o desempenho dos alunos e individualizar os conteúdos de acordo 

com o repertório dos alunos, ainda que as atividades programadas sejam realizadas 

com o conjunto de alunos da classe.” (p. 88) 

 

A autora tem o cuidado de dizer que o trabalho foi desenvolvido com a observação 

de apenas uma classe de escolarização de uma escola especial, e seus dados, 

portanto, não podem ser generalizados. Também comenta sobre outros fatores 

possivelmente influenciando os resultados, como o curto período de tempo da 

coleta, o fato das filmagens terem sido feitas no início do segundo semestre quando 

a professora ainda estava dando início aos trabalhos, ou mesmo a presença da 

pesquisadora em sala. Todas estas limitações devem ser levadas em conta ao 

analisar os resultados. Sugere a realização de outros pesquisas em outras escolas 

especiais brasileiras, com outras professoras, outros tipos de alunos e classes de 

diferentes tipos.  

 

A autora não culpa a professora pelas falhas detectadas, ao contrário, lembra que se 

os professores não ensinam, isso ocorre porque provavelmente não lhes foi 

ensinado (parafraseando Keller e Iñesta, 1977, as falarem de quando as crianças 

não aprendem). Cita novamente pesquisas anteriomente mencionadas (Nunes & 

Ferreira, 1994; Mazzota, 1993; Enumo, 1985) que tratam da formação de 

professores de ensino especial no Brasil e das deficiências desta formação. Por 

último, mas não menos importante, a autora propõe um trabalho de formação, 

levando em conta que o professor deve saber fazer uma análise funcional da 

situação, para estar mais apto a planejar conteúdos e conduzir a aprendizagem de 

seus alunos. Para isso, ela faz uma proposta de construção de material didático para 

professores de ensino especial, em forma de vídeo, enfocando a análise funcional 
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da situação de ensino, com finalidade de ser utilizado como material de apoio em 

cursos de formação e capacitação de professores.  

 

A primeira parte do estudo tem caráter descritivo. Não há treinamento ou proposta 

de treinamento, no entanto, os resultados descritos e a própria revisão de literatura 

efetuada embasam a proposta de formação concretizada na confecção de um vídeo 

apresentado na segunda parte do estudo.  

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento  
 
Não é enfatizado 

 

Conceitos básicos de análise do comportamento  

 

Na revisão de literatura, ao falar de análise comportamental aplicada ao ensino 

especial, menciona que grande parte dos autores que produziram literatura na área 

teria uma ênfase na descrição e aplicação de alguns conceitos ou princípios-chave 

de aprendizagem. Os princípios mais difundidos na literatura seriam a aquisição ou 
instalação de comportamentos (instalação e diferenciação da resposta) com os 

procedimentos de modelagem ou aproximação sucessiva, modelação, 

encadeamento, esvanecimento de estímulos etc). e o estabelecimento de controle 
de estímulos (para a autora, incluindo procedimento de treino discriminativo, reforço 

diferencial, discriminação condicional, entre outros). Tais princípios, a depender da 

ênfase com que são apresentados ao professor, podem também ser considerados 

como aspectos relacionados a ‘como ensinar’’, no tópico derivado: ‘estratégias e 

procedimentos de ensino’ 

  

 

Métodos de pesquisa  

 

Não é enfatizado 
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Ensino  
 

A autora afirma (baseada em Ferster, 1970) que o papel do professor está 

relacionado à arranjar contingências de reforço. As funções envolvidas na tarefa de 

arranjar contingências contemplam várias funções descritas pela autora, como o 

estabelecimento de objetivos; o planejamento da seqüência de apresentação de 

conteúdos, iniciando pelas atividades em que o aluno possa se sair melhor e 

aumentando gradualmente as exigências; conhecer o repertório inicial do aluno; 

analisar as atividades ou tarefas a serem ensinadas; programar e administrar 

conseqüências.   

 

Tais funções estão contempladas no presente estudo em outras categorias como 

‘Papel do professor’, propriamente dito, no que se refere à avaliar o repertório inicial 

do aluno e à tarefa geral de arranjar contingências; ‘O que ensinar’, no que se refere 

à estabelecer objetivos, e ‘Como Ensinar’, no que se refere planejar a seqüência de 

conteúdos (transformação de conteúdos em pequenos passos e em seqüência) e 

programar/administrar conseqüências para os desempenhos apresentados (correta 

e efetiva utilização de reforçadores).  No aspecto específico ‘avaliação’, incluído em 

‘papel do professor’ a autora menciona que não houve avaliações individuais do 

repertório de entrada dos alunos e nem avaliação de seus desempenhos no decorrer 

dos dias de observação.  

 

Em outro momento do trabalho afirma, novamente baseada em Ferster (1970) e 

Matos (1992), que o papel do professor relacionado à função de arranjar 

contingências em sala de aula envolveria analisar a tarefa a ser analisada e 

ensinada, avaliar o repertório de entrada dos seus alunos, programar e administrar 

conseqüências eficazes para os desempenhos dos alunos e formular um sistema de 

ensino que integre todos estes elementos. De todos os pontos relacionados, o único 

que se acrescenta aos anteriormente mencionados é o último, a formulação de 

plano que integre todos os elementos218. A análise da tarefa supõe-se ser 

                                                 
218 Tal aspecto, apesar de subentendido em qualquer categorização sobre os elementos que 
compõem um plano de ensino ou a articulação dos aspectos que compõem um programa de 
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relacionada à escolha e organização de conteúdos contemplados nos tópicos ‘papel 

do professor’ e ‘como ensinar’, mais especificamente, no item que diz respeito à 

transformação de conteúdos em pequenos passos e em seqüência (os resultados  

demonstram que a professora pedia a mesma tarefa para todos, apesar das 

diferenças em repertório e do número reduzido de alunos).  

 

Também em sua revisão de literatura, a autora enfatiza o aspecto prático dos cursos 

de formação de professores de ensino especial, criticando os estágios substituídos 

por observações ou simulações em sala de aula.  

 

O recurso técnico mais encontrado na literatura sobre análise comportamental 

aplicada em ensino especial é citado como sendo a programação individualizada de 

ensino. Mais recentemente duas estratégias ou tecnologias específicas de ensino, 

criadas especificamente para o ensino especial, estariam sendo relatadas pela 

literatura como as mais eficientes: o sistema de menor instigação (system of least 

prompts) e o procedimento de atraso constante (constant time delay). Interessante 

notar que os procedimentos incluídos nesses sistemas de ensino bem sucedidos 

não eram utilizados pela professora, ou seja, ela não se utilizava de dicas ou 

instigadores (prompts) para facilitar ao aluno o desempenho correto da tarefa, ao 

contrário, parecia esperar que ele pudesse desempenhar-se corretamente sem a 

ajuda de instigadores. A professora finalizava o episódio instrucional com o 

desempenho incorreto do aluno, aceitava o erro como resposta final e, via de regra, 

apresentava ela mesma a resposta correta ao aluno.  

 

As instruções foram a estratégia de ensino observada pela autora e, portanto, o 

procedimento sobre o qual apresentam-se os resultados, tanto do ponto de vista das 

formas de instrução utilizadas, como sobre comportamento dos alunos em relação 

às instruções e sobre a relação entre o desempenho dos alunos e suas 

conseqüências Os resultados demonstram que os alunos apresentaram maior 

participação e melhor desempenho nas instruções individuais que nas 

gerais/coletivas. Os alunos com menor participação em instruções gerais também 

foram os alunos que apresentaram o menor índice de desempenhos corretos. No 

                                                                                                                                                         
treinamento, vale a pena ser ressaltado, pois os aspectos se enlaçam num ‘todo’ integrado todo o 
tempo.  
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entanto, a professora se utilizava mais de instruções gerais do que de individuais. 

Também não ‘instigava’ o aluno a corrigir o seu erro, apresentando em freqüência 

elevada o comportamento de responder pelo aluno, aceitando seu desempenho 

incorreto. Quando corrigia, a forma de correção é destacada pela autora como sendo 

a de reapresentação das instruções orais já oferecidas de formas diferentes (65%) 

ou, ainda, repetição da instrução inicial (10%), ou seja, na correção não eram 

apresentados instigadores de outro tipo que não oral.   

 

Ainda quanto às instruções, um ponto bastante enfatizado pela autora é que, seja ao 

formular instruções, ao apresentar correções ou ao aplicar estratégias de ensino, 

deve-se levar em conta a avaliação das condições iniciais de repertório dos alunos e 

adequação das atividades a serem propostas a esse repertório (itens que a 

professora não parece ter articulado a maior parte do tempo)219.  Outros 

procedimentos de ensino que pudessem ser usados de modo alternativo ao das 

instruções,  estas não compreendidas pelo aluno (por falta de repertório), são 

mencionados como o estabelecimento do controle discriminativo por meio de 

atividades em que ele possa fazer reforço diferencial do comportamento do aluno ou 

modelagem direta do repertório.   

 

Dentre as dificuldades observadas nos procedimentos de ensino da professora 

encontram-se fatores relacionados à análise da tarefa a ser ensinado de acordo com 

o repertório de cada um (mesma tarefa para todos); instrução geral em detrimento 

da individualizada; maior número de correções nas instruções individualizadas que 

nas gerais; forma de instrução dos alunos ou estratégias utilizadas; forma de 

correção (quando os desempenhos incorretos são corrigidos). A autora também 

aponta falhas na apresentação de instruções pela professora, como quando 

pareciam não estabelecer um controle adequado sobre o desempenho dos alunos 

(todos alunos apresentam resultados insatisfatórios) e, mesmo assim, eram 

repetidas da mesma forma. Ilustra com diversos episódios onde o desempenho de 

comportamento solicitado era inexistente no repertório do aluno e indica existência 

de instruções que não pareciam fornecer elementos necessários para que o aluno 
                                                 
219 Esse é um bom exemplo de como cada item de ‘desempenho’ do professor ou da categorização 
está articulado com o outro, de forma integrada ao longo do processo de ensino. 
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fosse capaz de discriminar os estímulos contextuais presentes na situação. Não foi 

possível avaliar a clareza das instruções.   

 

Numa proposta de formação de professores, a autora menciona que ao professor 

devem ser ensinados diferentes procedimentos de ensino. O professor deve 

conhecê-los para poder mudar os que utiliza ou substituí-los quando necessário, ao 

invés de insistir nas mesmas estratégias (ex.: uso quase exclusivo de instruções 

orais) .  

 

Um ponto de especial importância encontrado no trabalho da autora, é a defesa de 

que o professor deve aprender a ensinar, deve aprender quais aspectos do 

comportamento de seus alunos são relevantes na situação de ensino, devendo ser 

ensinado a respeito.  

  

Estudo II 

 

Justificativa para a formação do professor 
 

Para a autora, pouco se sabe sobre o acesso do professor de ensino especial a 

técnicas e estratégias de ensino sobre princípios de aprendizagem, no campo da 

análise do comportamento, ao longo de sua formação ou experiência profissional. A 

formação de professores no ensino especial é considerada  obscura, com dados não 

muito animadores. As pesquisas realizadas a esse respeito se concentram no 

estado de São Paulo e mostram que não há formação específica na área em nível 

de 3o grau e que um quarto dos professores não tem qualquer especialização para 

atuar na área (Enumo, 1985; Nunes & Ferreira, 1994). Os cursos da área geralmente 

são noturnos, dificultando a realização de estágios, que são substituídos por 

simulações em sala de aula ou observações em salas de 1a série. A literatura da 

área é estrangeira, dificultando o acesso da maioria das pessoas pela língua e pelo 

acesso ao material.  
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Pouco se sabe sobre o contato que professores de ensino especial tem com 

estratégias de ensino específicas para o ensino especial e os manuais que 

descrevem princípios de aprendizagem não permitem visualização da aplicação das 

técnicas descritas, embora possam prover o professor de algum conhecimento 

teórico. Para a autora o mero conhecimento teórico das possibilidades de aplicação, 

sem aplicação propriamente dita ou sem oportunidade de observar tal aplicação em 

situação real, não garante a conversão do conhecimento teórico em prática segura. 

O professor que forma futuros professores, segundo a autora, deve ter sólidos 

conhecimentos práticos para supervisionar a aplicação e orientar a prática de seus 

alunos, ou ainda, para solucionar dúvidas ou aprofundar conteúdos de manuais.  

 

O desenvolvimento de materiais instrucionais é apresentado como alternativa para 

que o professor conheça os princípios de aprendizagem, observe sua aplicação em 

situações práticas e analise procedimentos utilizados. “Em outras palavras, materiais 

e estratégias que permitam ao aluno (futuro professor) adquirir uma visão funcional 

da situação de ensino e de aprendizagem.” (p. 92). Segundo a autora, técnicas de 

treinamento variadas podem ser utilizadas na formação de professores de ensino 

especial, como simulações, treinamento ao vivo, leituras de manuais, observação de 

vídeos entre outros (Isaacs, Embry & Baer, 1982; MacGimsey, Greene & Lutzer, 

1995; Parsons & Reid, 1995; Shore, Iwata, Vollmer, Lerman & Zarcone, 1995). 

Segundo Isaacs, Embry e Baer (1982), citados por Schimdt, os treinamentos mais 

efetivos seriam aqueles que combinam muitos métodos de ensino, ou que combinam 

diferentes técnicas, tais como modelagem de comportamentos profissionais, 

instruções, ensaios, vídeos e feedbacks de atuação.  

  

A autora levou em conta as dificuldades da professora observada em conduzir 

estratégias de ensino que promovessem aprendizagem220 e as suas dificuldades 

possivelmente provenientes de uma formação deficitária para usar os recursos 

instrucionais à sua disposição e para analisar funcionalmente os aspectos 

envolvidos na aprendizagem de seus alunos e propôs a construção de um material 

                                                 
220 “...dificuldades em estabelecer um controle do comportamento dos alunos pelos estímulos 
adequados, dificuldades em conseqüinciar os desempenhos dos alunos de forma a promover a 
diferenciação destes em relação às tarefas, etc.” (p. 93)  
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de treinamento de professores, em forma de vídeo. As vantagens deste tipo de 

material são apresentadas pela autora, em suas palavras, a seguir. 

 

“... o conteúdo é apresentado visualmente, o que permite concretizar certos 

aspectos teóricos, tornando-os ‘vivos’ para aqueles que assistem; é um material 

permanente, que pode ser acessado por muito tempo, e revisto quantas vezes o 

usuário considerar necessário; como aborda vários temas, pode ser utilizado em 

diferentes momentos para se explorar ou enfatizar aspectos específicos, de 

acordo com os objetivos didáticos e instrucionais de cada professor; e finalmente, 

pode ser acessível a um número muito grande de usuários e de escolas. Um 

material instrucional em forma de vídeo, voltado especificamente para o ensino 

especial, não apenas permite que o usuário visualize a aplicação prática de 

conteúdos teóricos; pode servir como fonte de motivação e de criatividade: mais 

do que aprender de forma passiva conteúdos sobre técnicas de ensino e 

aprendizagem, o usuário pode aprender que existem muitas formas alternativas 

de se aplicar tais conteúdos, formas estas que podem ser buscadas (onde elas  

existam), e sobretudo, que podem ser criadas e desenvolvidas pelo próprio 

profissional do ensino especial.” (p. 93) 

 

A autora ressalta que a formação do professor de ensino especial abrange um 

grande número de dimensões como a pessoal, política, social, cultural, ética e 

técnica. A contribuição do seu trabalho é relacionada especificamente ao aspecto 

técnico, entendendo que um treinamento técnico efetivo exige utilização de 

estratégias que instrumentalizem sua atuação prática. O material proposto não tem 

pretensão de esgotar os temas que aborda ou de oferecer todos os recursos 

necessários à educação especial. Destina-se a auxiliar o professor a compreender 

conceitos funcionais sobre comportamento e aprendizagem. Sugere que o material 

seja utilizado em contextos mais amplos de formação profissional e conduzido por 

um profissional que tenha domínio dos conteúdos abordados.  

 

O objetivo desta etapa, tal como descrito pela autora, é: “a) Desenvolver um 
material instrucional introdutório para professores em formação para atuarem 
no ensino especial, em forma de vídeo e em linguagem acessível, que aborde 
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princípios de análise funcional do comportamento, e que possa 
instrumentalizar os usuários deste material na utilização de tais princípios em 
sua prática profissional”. (p. 94) 
 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do professor 

 
Os três fatores principais levados em conta na elaboração do roteiro do vídeo foram, 

em primeiro lugar, as principais dificuldades observadas, pela pesquisadora, no 

procedimento da professora analisadas na primeira parte do trabalho, relativas à 

condução da situação de ensino. Em segundo lugar, o fato da pesquisadora ter 

realizado uma análise funcional dos procedimentos observados na interação entre 

professora e alunos, para explicitar as dificuldades da professora. Em decorrência 

dos dois primeiros fatores, levou-se em consideração que seria uma boa alternativa 

ensinar a professora a realizar este tipo de análise (funcional) sobre as condições de 

ensino que ela conduz, a fim de poder alterar as estratégias de ensino de acordo 

com o desempenho dos alunos.  

 

Os conteúdos selecionados para o roteiro do vídeo foram:  

 

“a) o comportamento, como função da interação entre o indivíduo e o seu 

ambiente físico e social ; b) a aprendizagem como comportamento, e que 

as pessoas aprendem a se comportar em relação a inúmeros aspectos do 

mundo na interação com tais aspectos; c) o papel da escola como agência 

especializada em planejar e conduzir situações que permitam que os 

indivíduos interajam com aspectos específicos do ambiente, aprendendo 

coisas importantes para que possam conviver em sociedade; d) a 

importância dos elementos que precedem a ação (o contexto em que a 

ação ocorre, e os estímulos específicos que estão presentes no ambiente 

antes da ação propriamente dita), e das conseqüências produzidas por 

ela, na aprendizagem de desempenhos; e) o procedimento de ensino 

denominado treino discriminativo; f) o papel da avaliação do aluno na 

determinação de metas de ensino para ela, e, posteriormente, no 

planejamento de atividades de ensino que contemplem tais metas; g) o 
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planejamento de atividades de ensino  que abranjam o conjunto de alunos 

de uma classe, e que permitam que cada aluno possa trabalhar suas 

metas individuais de ensino; h) os procedimentos da professora na 

condução das atividades de ensino com os alunos; i) o planejamento e 

condução de atividades que tenham como objetivo a generalização de 

condutas aprendidas pelos alunos.” (p. 95,96) 

 

Após a definição dos conteúdos planejara,-se as situações e cenários em que 

seriam filmados e redigido o texto que acompanharia as cenas. Houve o cuidado de 

não utilizar termos excessivamente técnicos, para facilitar a compreensão.  

 

As filmagens foram conduzidas pela pesquisadora, com base em roteiro prévio e as 

cenas registradas foram selecionadas de modo a contemplar os tópicos descritos. 

As filmagens foram divididas em gerais e na escola. Das filmagens gerais 

participaram adultos e crianças, transeuntes de ruas e parques, pessoas que 

concordaram em participar de algumas cenas. Foram retratadas situações do 

cotidiano envolvendo interação e aprendizagem fora do ambiente escolar221, em 

situações públicas ou na casa de pessoas que concordaram em participar das 

filmagens.  

 

As filmagens na escola foram feitas com participação de professores e alunos de 

uma Escola Especial da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Os 

profissionais eram especializados para atuar no ensino especial e os alunos eram 

portadores de autismo ou deficiência mental em graus variados e idades diversas, 

incluindo adultos. Os pais e as professoras assinaram termo de autorização e as 

professoras concordaram em participar das filmagens. A diretora da escola também 

autorizou por escrito a realização das filmagens. As filmagens na escola retrataram 

interações entre professores e alunos, alunos sozinhos ou interagindo com objetos 

ou em situações de lanche, em filmagens na sala de aula ou outras dependências 

na escola. Houve também o registro de uma cena em que professora e alunos 

faziam compras em uma mercearia próxima da escola.  

                                                 
221 “Como de pessoas andando, conversando, interagindo com objetos, crianças apresentando 
comportamentos reflexos, como chorar ou sugar, interações entre adultos e crianças que resultavam 
em aprendizagens diversas, etc)” (p. 96) 

 



 442

 

A edição e sonorização do vídeo foi feita com ajuda de profissional especializado na 

área, com participação e supervisão da pesquisadora. Foram selecionados 35 

minutos de imagens das 10 horas de filmagens disponíveis. A seleção de imagens 

foi feita em função do conteúdo do roteiro e dos objetivos do trabalho, com cenas 

que retratassem claramente o conteúdo do texto e cuja duração não fosse superior 

ao tempo da narração. Foram escolhidas as músicas a serem utilizadas, a seguir e 

feita a locução do vídeo (pela pesquisadora). O material foi subdividido em módulos 

instrucionais, resultando em dois vídeos, um de 16 e outro de 14 minutos.  Os vídeos 

foram intitulados “Comportamento e aprendizagem: Uma análise funcional – Parte I” 

e “Comportamento e aprendizagem: Uma análise funcional – Parte II”.  

 

Por último foi elaborado um manual de utilização do vídeo, que vesse a fornecer ao 

aluno ou professor usuário do mesmo, uma visão geral dos conteúdos abordados e 

a transcrição do texto apresentado em vídeo. Também foi recomendada a sua 

utilização em conjunto com outros materiais de ensino e sua inserção em um 

programa mais amplo de formação para educadores especiais. A autora apresenta 

os roteiros na íntegra e o manual de utilização dos vídeos na seqüência do trabalho.  

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento fornecida ao professor  
 
Não é aspecto enfatizado no conteúdo do vídeo instrucional. Outros aspectos são 

mencionados pela autora como a serem considerados na formação do professor, 

como dimensões pessoal, política, social, cultural e ética. A dimensão filosófica não 

é mencionada. De qualquer modo, ela afirma que a contribuição de seu trabalho é 

relacionada especificamente ao aspecto técnico, ou à utilização de estratégias que 

instrumentalizam a atuação prática do professor. Nesse ponto os aspectos 

abordados pelo vídeo e pela própria revisão de literatura concentram-se mais no que 

se relaciona ao objetivo do trabalho, situado nos pontos a seguir: Conceitos básicos 

e Ensino.  

 

Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
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Um dos pontos utilizados pela autora para justificar a confecção do vídeo 
instrucional é o fato de os manuais de aprendizagem não permitirem a 
visualização da aplicação das técnicas descritas. Apenas proveriam o 
professor de conhecimento teórico e esse conhecimento não garantiria a 
possibilidade de sua aplicação em situação real. Isso evidencia que para a 
autora a formação do professor deve propiciar aplicação propriamente dita ou, 
no mínimo, a observação de tal aplicação. O professor que forma professores 
deve também possuir sólidos conhecimentos práticos para supervisionar e 
orientar uma prática segura, bem como, solucionar dúvidas ou aprofundar 
conteúdos de manuais.  

 
O vídeo destinado ao treinamento de professores (treinamento é o termo utilizado 

pela autora) inicia-se com a apresentação da definição de comportamento 

(especificamente operante), como função da interação entre o indivíduo e o seu 

ambiente físico e social.  

 

O quarto tópico abordado pelo vídeo instrucional aborda o conceito e a 

compreensão das contingências de reforçamento, como a importância dos 

elementos que precedem a ação (o contexto em que a ação ocorre, e os estímulos 

específicos que estão presentes no ambiente antes da ação propriamente dita), e 

das conseqüências produzidas por ela, na aprendizagem de desempenhos.  

 

Os aspectos/tópicos selecionados para a confecção do vídeo, refletem a 

preocupação da autora com o ensino de análise funcional do comportamento ao 

professor. Dentre as categorias do presente trabalho, o ensino de análise funcional 

estaria contemplado mais especificamente na compreensão do conceito básico 

“contingências de reforçamento”. Entender esse conceito básico e aprender a 

efetuar análise funcional é condição sine quan non para o professor ser capaz de 

compreeender as condições de ensino produzidas/conduzidas, a fim de poder 

escolher ou alterar as estratégias de ensino de acordo com o desempenho dos 

aluno. A própria pesquisadora relata ter efetuado uma análise funcional dos 

procedimentos observados na interação professora x alunos para explicitar as 
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dificuldades da professora e selecionar os aspectos a serem abordados no vídeo 

instrucional  

 

Métodos de pesquisa ensinados ao professor 

 
Não contemplado no conteúdo do vídeo instrucional 

 

Ensino  
 
A autora salienta que o vídeo não deve ser usado de forma isolada na formação do 

professor, mas como instrumento complementar. Apresenta dados de pesquisa que 

apontam serem os treinamentos mais efetivos os que combinam dois ou mais 

métodos de ensino ou técnicas, entre eles os vídeos (também confeccionou um 

manual com orientações de como o vídeo deve ser utilizado).    

 
O segundo aspecto abordado no vídeo de treinamento é a concepção analítico-

comportamental de aprendizagem, qual seja, a aprendizagem como comportamento, 

e o fato de as pessoas aprenderem a se comportar em relação a inúmeros aspectos 

do mundo na interação com tais aspectos. Isso ocorre logo após a apresentação da 

definição de comportamento (item 1 no roteiro do vídeo).  

 

Houve abordagem do tema ‘para quê ensinar’, denominado pela autora como o 

‘papel da escola’, no terceiro tópico do vídeo instrucional. A escola é apresentada 

como agência especializada em planejar e conduzir situações que permitam que os 

indivíduos interajam com aspectos específicos do ambiente, aprendendo coisas 

importantes para que possam conviver em sociedade.  

 

O processo de controle de estímulos denominado discriminação ou ‘treino 

discriminativo’ é abordado no vídeo instrucional, não como conceito básico de 

análise do comportamento, mas como estratégia/procedimento de ensino. O 

procedimento de ensino denominado treino discriminativo está situado no 5o tópico 
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do vídeo instrucional dentro do tópico geral ‘como ensinar’ utilizado na categorização 

do presente estudo.  

 

O sexto tópico abordado no vídeo de treinamento de professores de ensino especial 

é a necessidade de avaliação do repertório inicial do aluno, como etapa inicial do 

planejamento, da qual dependem a determinação dos objetivos e o planejamento 

dos procedimentos e atividades de ensino.  A autora descreve o tópico como: “o 

papel da avaliação do aluno na determinação de metas de ensino para ela, e, 

posteriormente, no planejamento de atividades de ensino que contemplem tais 

metas” (p. 95). Dentro da categorização do presente trabalho são atividades que 

dizem respeito ao ‘papel do professor’ no ensino, ou seja, partir do conhecimento do 

aluno e suas possibilidades (para quem ensinar ou identificação de repertórios, pré-

requisitos, diferenças individuais, suscetibilidade a diferentes tipos de reforço etc.) 

para explicitar objetivos educacionais (intermediários ou terminais) em termos 

comportamentais claros, selecionar conteúdos acadêmicos, avaliar o desempenho 

do aluno como condição para replanejamentos (incluindo auto-avaliação do 

professor e seus métodos de ensino.  

 

O sétimo tópico diz respeito ao planejamento de atividades de ensino  que abranjam 

o conjunto de alunos de uma classe, e que permitam que cada aluno possa trabalhar 

suas metas individuais de ensino. Poder-se-se dizer que isso é particularmente 

importante no ensino especial, fazendo parte dos aspectos relativos ao ‘papel do 

professor’, por fazer referência ao planejamento, e também dos relativos ao ‘como 

ensinar’, no aspecto específico de respeito ao ritmo do aluno.  

 

Os procedimentos da professora na condução das atividades de ensino com os 

alunos são o oitavo tópico tratado no vídeo de treinamento e dizem respeito, tanto 

ao papel do professor como ao conhecimento de diferentes estratégias (‘como 

ensinar’) derivadas de princípios de comportamento.  

 

O nono tópico abordado no vídeo, ou o planejamento e condução de atividades que 

tenham como objetivo a generalização222 de condutas aprendidas pelos alunos, diz 

                                                 
222 Aqui há a exemplificação de um aspecto recorrente na análise das teses que é a proximidade de 
aspectos como manutenção e generalização do comportamento que, apesar de serem processos 
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respeito a, ou é uma conseqüência de aspectos relativos a ‘como ensinar’, mais 

especificamente relacionados à capacidade do professor utilizar reforçadores de 

modo eficaz e arranjar contingências de ensino onde o comportamento adquirido 

possa ser mantido por reforçadores disponíveis no ambiente do aluno.  

                                                                                                                                                         
diferenciados, são ambos decorrentes do estabelecimento de contingências e esquemas de 
comportamento eficazes para o objetivo em questão, geralmente relacionados à criação de 
contingências onde as aquisições possam sofrer consequências de reforçamento naturais. Isso é 
ilustrado pela transcrição dos textos 09 e 10 do vídeo de treinamento, referentes à generalização da 
aprendizagem: “Texto 9:  Além de ensinar condutas para os alunos, também é de fundamental 
importância que a professora programe situações em que o aluno possa generalizar as condutas 
aprendidas. A professora Marlei faz isso em uma situação real. Vamos acompanhá-la.” (p. 112) 
“Texto 10: Nesta atividade, a professora Marlei leva os alunos para fazerem compras em uma 
mercearia de verdade. A própria caminhada até a mercearia é uma oportunidade para ensinar. No 
caso de Rafael, ele pode treinar o andar com uma postura adequada e aprender a atravessar a rua 
com independência. Na mercearia, Rafael tem a oportunidade de treinar o comportamento de fazer 
compras que ele simulava na escola, fazendo compras de fato: escolher o sabor do suco que deseja, 
dentre aqueles que são oferecidos, pagar com dinheiro real pela compra que fez, receber o produto 
comprado, e também interagir socialmente com as pessoas que fazem parte da sua comunidade.” (p. 
112).  
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FRISANCO, Maria de Lourdes (2001). Efeitos da Capacitação de Professores para 

Programar Ensino sobre seus Comportamentos ao ensinar arte para Pessoas 

Portadoras de Necessidades Educacionais Especiais. Dissertação apresentada 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCAr, como parte dos 

requisitos para obtenção do grau de Mestre em Educação Especial. Orientada 

pelo Profa. Dra Ana Lucia Cortegoso.  

 

Resumo da autora: Na educação de pessoas com necessidades especiais, o ensino 

de Arte tem se resumido à aplicação de atividades com objetivos próprios da área de 

Arte, tais como desenvolver habilidades motoras, comemorar eventos do calendário 

cívico, facilitar a aprendizagem de outros assuntos, proporcionar lazer e relaxamento 

aos aprendizes, ficando estes indivíduos privados das possibilidades de 

desenvolvimento oferecidas por esta importante forma de conhecimento humano. Os 

professores que trabalham na educação especial não têm, salvo exceções, 

formação específica que atenda às necessidades inerentes ao ensino de Arte como 

área de conhecimento e, freqüentemente, também estão ausentes em seus 

repertórios aptidões para realizar ensino de forma compatível com o conhecimento e 

com a tecnologia disponível para tanto. Com o objetivo de investigar efeitos da 

aprendizagem de comportamentos iniciais de programar ensino (caracterizar ponto 

de partida para propor programas de ensino e propor objetivos comportamentais, 

analisar objetivos terminais propostos em seus componentes mais específicos e 

planejar estratégias de ensino) sobre condutas de professores ao ensinar Arte a 

indivíduos com necessidades educacionais especiais, foi proposto e realizado um 

estudo com dois professores, um responsável por sala de recursos e outro de escola 

especial, prevendo a apresentação sucessiva de condições de ensino destinadas à 

capacitação dos sujeitos em relação a cada um dos comportamentos de 

programação propostos e observação contínua do desempenho dos sujeitos nas 

salas de aula de Arte. Por meio de um delineamento de linha de base múltipla (entre 

sujeitos) com realização de módulos sucessivos de ensino correspondentes às 

variáveis independentes (aprendizagem de comportamentos iniciais de programar 

ensino) foram obtidas informações sobre aspectos diversos do desempenho dos 

sujeitos em aulas de Arte a partir de filmagens das sessões de ensino. Algumas das 

classes de comportamentos examinadas foram: ministrar aula de Arte; escolher 
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modalidade artística; escolher tipo de atividade para ensino de Arte; encaminhar o 

produto do trabalho dos alunos etc. Em relação ao desempenho dos sujeitos, foi 

possível identificar comportamentos de ensino de Arte ocorrendo 

predominantemente sob controle de aspectos outros que não a relevância da 

aprendizagem desta área para os aprendizes, para ambos os sujeitos, mas 

principalmente para o Sujeito 1. O Sujeito 2 apresentou maior responsividade ao 

programa de ensino desenvolvido, evidenciando mudanças na direção de um ensino 

de Arte mais compatível, tanto com propostas curriculares oficiais quanto com o 

conhecimento disponível sobre aprendizagem de Arte. Os resultados permitem 

sugerir que aprender comportamentos de programar ensino pode influenciar o 

comportamento de ensinar Arte numa direção melhor, embora em graus diferentes 

para indivíduos diferentes, e em relação a determinadas condutas ao ensinar. 

Permitiram supor, ainda, que o grau de eficácia da exposição a tal capacitação 

depende do repertório comportamental pré-existente, relativo à formação profissional 

específica, condições de trabalho e compreensão dos sujeitos sobre sua função 

profissional e concepções sobre capacidades dos seus alunos. Tendo em vista que 

os professores responsáveis pelo ensino de Arte, na maioria das escolas públicas de 

ensino básico, não recebem formação específica para ensinar Arte, nem tiveram 

experiências de aprendizagens na área, tal como é concebida na atualidade, é 

possível supor que providências no sentido de corrigir tais lacunas poderiam levar a 

um melhor aproveitamento das aprendizagens relativas a proposição e análise de 

objetivos de ensino.  

 

Justificativa para a formação do professor 

 

Não há menção à vinculo empregatício da autora com as escolas onde a pesquisa 

foi realizada.  

 

A autora inicia sua revisão de literatura falando sobre a história do ensino da arte, 

reportando-se aos PCNs e outros documentos oficiais, como o documento do 

currículo básico para a escola pública do Paraná.  
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No Brasil, o ensino da arte teria começado no século XIX com a vinda da Missão 

Artística Francesa, a convite de Dom João VI, em 1816. O evento propiciou a 

abertura da que seria hoje a Escola Nacional de Belas Artes. O modelo de ensino 

então empregado privilegiava a expressão relacionada aos modelos estéticos 

clássicos (desenho com alto grau de fidedignidade ao modelo; reprodução de 

clássicos). Com a expansão industrial, no final do século XIX, as aulas de desenho 

passaram a se constituir também em preparo técnico para o trabalho industrial e 

artesanal. Nesse período, as aulas de desenho geométrico foram ensinadas desde o 

ensino primário, visando a capacitação de trabalhadores para a indústria. O desenho 

continuou sendo o centro do ensino da Arte no século XX, em atividade pedagógica 

tradicional.   

 

O ensino da arte passou a ser fundamentado na tendência pedagógica da Escola 

Nova entre os anos 20 e 70 e, ao contrário da Escola Tradicional, teria incentivado a 

livre expressão e a originalidade, acentuando-se a subjetividade e a individualidade 

no ensino de Artes. Tal tendência escolanovista estaria baseada na estética 

modernista, que teve sua primeira grande manifestação com a realização da 

Semana de Arte Moderna de São Paulo. Nesse momento alia-se arte, 

expressionismo e psicanálise (livre expressão das crianças), além de haver grande 

esforço na busca pelo rompimento da Arte brasileira com os padrões europeus.  

 

Ressalta também o Movimento das Escolinhas de Arte no Brasil, fundado por 

Augusto Rodrigues, em 1948. Eram escolinhas organizadas na forma de ateliês 

livres com finalidade de desenvolver a expressão da capacidade criadora individual 

(o que passou a ser o objetivo mais difundido para ensino de Arte).   A 

obrigatoriedade do ensino de arte nas escolas veio com a lei 5692/71, esperando-se 

do professor domínio em diversas áreas da Arte como plásticas, cênicas e musical. 

Surgiu o movimento da Arte-Educação na década de 70, havendo, a partir deste 

movimento, aprimoramento dos conceitos ligados ao ensino de arte.  

 

Segundo a autora, para o grande número de escolas públicas no Brasil, o ensino de 

arte efetivo parece distante de acontecer. Abrange-se grande número de crianças 

com diferentes oportunidades sociais, econômicas e culturais, mas as dificuldades 
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continuam as mesmas de sempre como falta de formação profissional, de objetivos 

claros e de métodos de ensino correspondentes.  

 

“O ensino de Arte que compreenda conhecimentos do âmbito da produção, 

apreciação de Arte e reflexão sobre Arte ainda é para poucos, como no início do 

século XIX. Os profissionais que devem ensinar Arte para crianças estão, 

passadas mais de três décadas de quando esse ensino passou a ser obrigatório, 

tão ou mais confusos do que estavam naquela época, no início da década de 70. 

As dificuldades parecem ser as mesmas: falta de formação de professor, falta de 

objetivos bem delineados e coerentes com o conhecimento que se tem sobre o 

papel da Arte na vida do homem e sobre métodos de ensino correspondentes, 

que de fato possam atender a esses objetivos.” (p.7) 

 

Em seguida a autora fala de legislação do ensino da Arte na educação fundamental. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação N° 9.394/96 estabelece a obrigatoriedade 

do ensino de arte em diversos níveis e os PCNs223 propostos para o ensino 

fundamental apresentam concepção de arte como socialmente construída (produção 

histórica) e concepção de arte como expresso a seguir: “O ensino baseado nesta 

concepção compreende a Arte como objeto de conhecimento humano que deve ser 

expressado no âmbito da produção, fruição e reflexão sobre o fazer artístico.” (p. 7). 

Nos PCNs, segundo a autora, fica afirmada a intenção do ensino da arte contribuir 

como “forma de aprendizagem de conhecimentos artísticos e desenvolvimento da 

consciência criadora, a partir da promoção de melhor qualidade da ação 

pedagógica, em termos de valorização da percepção estética, do processo e do 

produto.” (p. 7) 

 

A Arte como prática humana intencional e como área de conhecimento teria como 

origem a imaginação, as idéias, os sentimentos e as emoções do homem e seria 

algo necessário à sua existência, assim como a ciência.  

 

Os PCNs apresentam orientações didáticas a respeito do que será ensinado e dos 

métodos de ensino. Para a autora, as concepções de Arte, homem e sociedade do 
                                                 
223 A sigla PCNs sempre se referirá a Parâmetros Curriculares Nacionais.  
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professor devem ser compatíveis com a qualidade exigida para o ensino de Arte. No 

entanto, o retrato que apresenta dos professores de arte é de que “aparentemente, 

os professores continuam sendo os mesmos que aprenderam e ensinaram arte 

diante de um emaranhado de teorias e métodos confusos com os quais os 

professores pretendem atingir muitos objetivos, mas poucos objetivos da área de 

Arte...” (p. 8). Segundo a autora, as perspectivas filosóficas ou abordagens que 

orientam o ensino mudam mas a necessidade de capacitar professores persiste a 

mesma de há 30 anos.  

 

Menciona Sérgio Luna (s/d) que fala sobre as condições em que as propostas 

pedagógicas são comumente implantadas. Adotam-se propostas para uma região ou 

país, sem nenhum estudo ou garantia sobre sua eficiência no processo de ensino-

aprendizagem e, em conseqüência, ficam pouco tempo em vigência. Recorre a Ana 

Mae Tavares Bastos Barbosa (2000) que indica seu descontentamento com as 

cartilhas de utilização dos PCNs apresentando receitas a serem usadas em todo o 

país, sem dar margem à discussão dos projetos dos próprios professores, alienando-

os culturalmente e alienando os próprios alunos de suas condições, necessidades e 

interesses. Questiona sobre a formação do pessoal que aplica tais cartilhas, sobre 

que formação deveriam ter, sobre que condições o professor seguirá tendo ao se 

esgotar o repertório adquirido nas 12 horas do módulo ofertado, além de criticar a 

ênfase em Artes Visuais, em detrimento da exploração de diferentes áreas artísticas 

conforme proposto pelos próprios PCNs224.  

 

Enfim, a obrigatoriedade do ensino de Arte advinda com a Lei 5692/71 não parece 

corresponder em avanços no repertório do professor, proposto pelos novos 

parâmetros curriculares nacionais. Pesquisa anterior (Frisanco, 1996) descreve 

concepções de arte relacionadas a capacidades ou dons inatos, capacidade de 

expressar sentimentos e questões estéticas, entre outras. A prática do ensino de 

                                                 
224 A crítica ao ensino de arte tal como ele é feito, pode ser ilustrada com o seguinte trecho: “’Hoje 
pintamos o 7 na escola!’ É bem provável que a criança que chega em casa dizendo isso tenha 
recebido uma folha com o sete desenhado, para colorir. Esta atividade ‘artística’ pode ter sido um 
exercício para fixar a aprendizagem do numeral. Talvez tenha sido pintado com as cores da bandeira 
brasileira e ter, por isso, um significado comemorativo. Pode ter servido a um treino motor pela pintura 
em espaço delimitado e até pelo recorte de tal número para compor um painel de numerais. Talvez os 
pais fiquem apenas imaginando quanta bagunça aconteceu por lá. Enfim, a aula semanal (ou 
eventual) de Arte passou e de Arte pouco foi aprendido.” (p. 9) 
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arte, para os professores, é vista como ocasião para desenvolvimento de habilidades 

outras, como as motoras, concentração, socialização, comunicação, criatividade ou 

para promover interdisciplinaridade.  

 

A predominância do caráter inato ou místico atribuído ao ensino de Arte relaciona-

se, para a autora, com relegar o conhecimento à sorte, caracterizando-se como 

negação, por parte do professor, dos aspectos racionais envolvidos neste 

conhecimento. A definição de arte como sendo o que é belo, também apresenta 

problemas para a autora, uma vez que facilita a confusão entre preferência e 

manifestação estética com convenções estéticas e padronizando opiniões sobre o 

que é feio ou bonito. “Junto a esse fato ocorre uma elitização da Arte, não a que 

deveria ser ensinada, mas a de consenso que faz com que as pessoas, desde cedo, 

aprendam que Arte é para poucos e que o mundo deve ser visto pelos olhos desses 

poucos. (Porcher, 1982)” (p. 10) 

 

Um outro aspecto salientado pela autora, a partir de dados de pesquisa anterior, é 

que o professor de Arte, geralmente, prepara atividades segundo o que ele gosta de 

fazer ou o que sabe fazer, reduzindo o currículo a parte do que seria desejável. 

Haveria também, dois extremos no ensino de arte, um deles seria a super 

valorização do produto e o outro a super valorização do processo. O primeiro caso 

esbarraria em preconceitos e valores estéticos estereotipados próprios do avaliador, 

desconsiderando o senso crítico da criança e o segundo, supervalorizar o processo, 

poderia não oferecer oportunidade para aprendizagem da “...apreciação de Arte e da 

reflexão sobre Arte. O produto não é examinado, não é discutido, não se tem a 

chance de fazer outra vez, de tentar diferente, de experimentar, de explorar as 

idéias...” (p. 11). O ideal seria explorar ambos os pólos da Arte, como processo e 

como produto, com o professor mediando as atividades em seu decorrer.  

 

Segundo a autora, os professores que trabalham na Educação Infantil e 

Fundamental em escolas públicas, geralmente não tem formação em Arte e aplicam 

atividades semelhantes às que realizaram na escola. As atividades tenderiam a ser 

aleatórias, não condizentes com os objetivos e haveria falta de unidade ou coesão 

entre as aulas ou atividades. Todos ‘sintomas’ de falta ou ineficiência de 
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planejamento. Alguns alunos tenderiam a responder à tal situação com desinteresse, 

baixo rendimento ou até aversão pelas aulas de Arte.  

 

Pesquisa realizada na década de 70 por Barbosa já teria apontado problemas com 

planejamento, métodos de ensino inadequados ou insuficientes e ausência de 

reflexão sobre objetivos de ensino de arte. A comparação entre os dados das 

pesquisas de Barbosa e Frisanco não mostram muita mudança em 30 anos. Cita 

Zanotto (1997) que ressalta serem o estabelecimento de objetivos e o planejamento 

aspectos essenciais da atividade do professor.  

 

Segundo a autora, conhecer sobre Arte e ensinar Arte não podem ser considerados 

como algo simples, e o conhecimento sobre o assunto é condição para 

estabelecimento de objetivos. Além de estabelecer objetivos, eles devem ser 

expressos em termos de comportamentos que os alunos deverão apresentar após a 

aprendizagem e não em termos de intenções do professor, de tarefas ou atividades 

do professor ou, ainda, a conteúdos para ensino (Zanotto, 1997; Botomé, 1981).  

 

Os objetivos devem ser descritos funcionalmente em termos de suas condições 

antecedentes, ação e condições conseqüentes. Segundo a autora, as condições 

antecedentes sinalizariam a conveniência da ação e as conseqüentes diriam 

respeito aos efeitos ou produtos da ação. Um objetivo geral/ terminal de ensino 

passa por um caminho onde se encontram outros objetivos, segundo a autora, 

denominados como objetivos pré-requisitos. A forma mais completa e precisa de 

planejar o ensino (programar é o termo utilizado pela autora) consiste em determinar 

objetivos de ensino, descrevê-los funcionalmente, decompô-los225 e descrevê-los 

funcionalmente. Tal processo ajuda na definição de métodos e avaliação dos 

processos de ensino-aprendizagem.  

 

Aprofunda-se na análise do estabelecimento de objetivos terminais, recorrendo a 

Botomé (s/d) para tanto226.  

 

                                                 
225 Provavelmente em objetivos intermediários, denominados pela autora de objetivos pré-requisitos.  
226 E pontuando praticamente todas as funções do professor no processo ensino-aprendizagem, que 
decorrem do estabelecimento de objetivos claros.  
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“Esse procedimento compreende a decomposição de objetivos terminais, tarefa 

que deve ser realizada, segundo o autor, em função do problema que requer 

ensino, ou seja, das necessidades de ensino, características dos aprendizes, 

condições existentes e a propostas de ensino, ou seja, o(s) objetivo (s) terminal 

(is). Analisar um objetivo significa dizer como proceder para alcançar um objetivo, 

em termos de comportamentos mais específicos. Para tanto, Botomé (s/d) 

recomenda que se faça sempre a seguinte pergunta: o que o aprendiz deve ser 

capaz de fazer para...? As respostas obtidas podem indicar os objetivos 

intermediários, ou seja, aprendizagens necessárias que antecedem à 

apresentada no objetivo terminal, aquele que condiz com o que se deseja que o 

aprendiz seja capaz de fazer ao final do curso ou da unidade. A seqüência desta 

pergunta pode ocorrer até a identificação das necessidades de aprendizagens 

mais elementares, indicada pelo repertório inicial do(s) aprendiz (es).”(p. 16).  

 

Apoiando-se em Botomé (s/d),  Frisanco afirma que muitas são as variáveis que 

podem influir na análise de um objetivo, a depender do analista, do conhecimento do 

assunto, da percepção sobre a população alvo e do momento em que a análise é 

feita.  

 

Em seguida a autora detém-se na formação do professor para o ensino de Arte. A 

legislação atual determina que o ensino de Arte deve ser feito pelo professor da 

turma, seja em classes especiais, regulares ou de recursos. São professores, 

geralmente, sem formação na área de ensino de Arte e que se preparam para a 

tarefa participando de cursos e congresso, buscando informações em livros e 

revistas ou desenvolvendo atividades de forma aleatória. À falta de formação 

somam-se outros fatores como falta de recursos e outras contingências que levam a 

uma priorização de outras habilidades tidas como acadêmicas (em detrimento de 

esportes e artes). Essa mistura de fatores “certamente não favorece um ensino de 

Arte significativo, consistente e satisfatório do ponto de vista das aprendizagens 

envolvidas, tornando exceções as oportunidades de aprendizagem de natureza 

artística efetivamente relevantes e pertinentes no âmbito do ensino” (p. 17). A 

França, primeiro país do qual o Brasil recebeu influências no ensino da Arte, parece 
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também ter problemas com formação de professores na área e carência de 

recursos, que acabam senso destinados à áreas consideradas mais urgentes.  

 

A insuficiência na formação de professores parece justificar o déficit no ensino de 

Arte. A formação continuada ou treinamento em serviço é dificultado pela falta de 

tempo dos professores que, quase sempre, trabalham em mais de uma escola e, a 

determinadas características de como é feita. Conforme trecho destacado do 

documento da Secretaria de Educação Fundamental do MEC, sobre referenciais 

para a formação de professores, o que se encontra em programas de formação são 

projetos que partem do zero, desconsiderando  a experiência já acumulada; não se 

baseiam em avaliação diagnóstica de necessidades reais ou das dificuldades 

pedagógicas dos professores; destinam-se a corrigir erros e destacar aspectos 

falhos sem apontar os aspectos positivos ou ressaltar a importância dos avanços já 

obtidos; não dispõem de instrumentos de avaliação do alcance das ações 

desenvolvidas; é organizado para professores individualmente e utiliza mecanismos 

de motivação externa como pontuação, progressão na carreira, certificados, em 

lugar do compromisso pessoal e institucional com a melhoria do ensino.  

 

Em seguida fala sobre a definição de competência profissional nos documentos 

referenciais para a formação de professores e na contribuição de Skinner compilada 

por Zanotto no aspecto que diz respeito à capacidade dos professores assumirem o 

controle de suas próprias ações em detrimento de apenas seguirem regras.  

Ressalta mais uma vez a necessidade dos professores conhecerem os objetivos do 

ensino de Arte, obterem conhecimentos específicos sobre Arte e de como viabilizar 

seu ensino com métodos e técnicas.  

 

Para a autora, um preparo adequado do professor quanto ao valor da Arte na vida 

do Homem e sua condição de área de conhecimento pode ser favorável para a 

melhoria de seu ensino, não devendo ser reduzida a um recurso interessante de 

ensino de matemática, português, ciências ou outros conteúdos e habilidades. 

 

A ausência de recursos também não seria impeditiva da melhoria do ensino de artes 

uma vez que seria possível ensinar artes cênicas, artes visuais ou música com 

poucos recursos. A autora novamente enfatiza a questão do ensino por objetivos, já 
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ressaltado anteriormente citando Botomé (1980) (objetivo a atingir a partir do que é 

esperado que o aprendiz faça), Zanotto (1997) e Reily (1993).  

 

A situação do ensino de Arte em Educação Especial é considerada a seguir. Parte 

do princípio de que o ensino de arte é precário, principalmente, por não considerar a 

amplitude dos objetivos educacionais que devem orientar este ensino, propiciando a 

aquisição de conhecimento traduzido em comportamento artístico. Essa condição se 

agrava no caso da Educação Especial. Segundo a autora, é mais difícil para o 

deficiente conquistar o direito à expressão artística, por serem considerados menos 

capazes e limitando suas experiências artísticas aos benefícios que possam trazer 

ao seu desenvolvimento intelectual (nem toda criança excepcional tem rendimento 

deficiente em todas as áreas, como é de conhecimento generalizado).  

 

A concepção de deficiência pautada em limitações do indivíduo é freqüentemente 

generalizada para todas as áreas, o que acarreta limitações no ensino de artes. O 

professor pautado por uma visão limitada da deficiência pode escolher atividades 

que não se constituam em desafio ao portador de deficiência ou, até mesmo, 

dispensando os alunos deficientes das atividades artísticas. Segunda a autora, “no 

âmbito da apreciação de Arte e reflexão sobre Arte a situação é ainda mais 

complexa... Todos esses entraves somam-se à (ou justificam-se pela) descrença da 

capacidade intelectual, sensitiva ou física dos alunos.” (p. 24) 

 

Sobre o papel do ensino de Arte para crianças e indivíduos com necessidades 

especiais, a autora tece algumas considerações. Para ela, a despeito de qualquer 

vantagem adicional que o ensino de Arte possa trazer em relação ao 

desenvolvimento de outras habilidades ou finalidades (percepções, criatividade, 

imaginação, linguagens, habilidades motoras, situações terapêuticas) que não as 

especificamente artísticas, ainda assim é importante aprender arte. Isso seria ainda 

mais importante no caso da criança com necessidades especiais porque é passível 

de ser aprendida e “pode igualar os homens em oportunidades de expressão por ser 

de compreensão universal.” (p. 24). Para a autora, ensinar arte é diferente de usar 
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arte para ensinar. No segundo caso, os objetivos podem ter pouco ou nada a ver 

com Arte227.  

 

Ressalta os PCNs sobre Arte que igualam a importância da arte à da ciência e a 

complementaridade entre os dois saberes. Também afirma que inúmeras iniciativas 

promovidas por instituições filantrópicas, particulares e de ensino superior brasileiras 

têm demonstrado os benefícios que a Arte e o desenvolvimento de potenciais 

artísticos traz para os portadores de necessidades educacionais especiais. São 

experiências que atingem pequeno número de pessoas. A escola pública pode não 

ter condições de oferecer ensino de arte especializado mas deve melhorar o seu 

ensino de arte em geral e para os portadores de necessidades educacionais 

especiais. Citando Martins (2000) a autora afirma que o ensino de Arte é um espaço 

para exercício de cidadania independente das diferenças existentes entre humanos.  

 

A autora efetua também algumas considerações sobre o conhecimento disponível 

com perspectiva de intervenção e de produção de conhecimento novo. No caso 

específico da Análise Experimental do Comportamento, o conhecimento produzido 

teria gerado uma tecnologia expressa pela programação de ensino. Tal tecnologia é 

descrita recorrendo-se a Botomé (1980), que desenvolveu um extenso trabalho 

sobre objetivos no ensino e analisou um conjunto geral de classes de respostas 

envolvidas na classe “construir um programa de ensino”228. Para Botomé (1994) 

                                                 
227 “Por meio de atividades denominadas artísticas, o professor espera atingir seus ‘objetivos, 
freqüentemente pouco ou nada relacionados com Arte, compreendida como capacidade de 
expressão original e significativa do indivíduo e com ensino de Arte como oportunidade para 
proporcionar experiências estéticas visuais, cinestésicas verbais ou não verbais ao homem. A 
ignorância de objetivos inerentes ao ensino de Arte implica necessariamente em usar e não em 
ensinar Arte.” (p. 22) 
228 “Botomé (1980), ao desenvolver um extenso trabalho sobre objetivos de ensino, propõe um 
conjunto de classes gerais de respostas envolvidas na classe ‘construir um programa de ensino’que, 
partindo da obtenção e do exame das informações sobre o problema a ser resolvido por meio do 
programa de ensino a ser elaborado, inclui especificar o(s) objetivo(s) terminal(is) de um programa de 
ensino sob a forma comportamental, justificar a relevância do(s) objetivo(s) terminal(is) de um 
programa em relação aos aprendizes do programa, analisar o(s) objetivo(s) terminal(is) em seus 
componentes intermediários necessários para sua consecução, organizar os objetivos intermediários 
resultantes da análise em uma sequência para ensino, planejar atividades de ensino para a 
aprendizagem de cada um dos objetivos intermediários da seqüência, organizar as atividades 
planejadas para ensino em unidades ou passos a serem realizados pelo aprendiz, planejar o(s) 
procedimento(s) de avaliação do desempenho do aprendiz, organizar o material a ser utilizado pelos 
aprendizes nas diferentes unidades do programa, redigir instruções para cada unidade de trabalho do 
aprendiz em um programa de ensino, planejar o procedimento de avaliação da eficácia de um 
programa de ensino; redigir apresentação de um programa de ensino contendo objetivos, recursos, 
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existiria um excessivo verbalismo predominando na prática educacional e pouca 

preocupação com a eficácia do ensino, desconsiderando-se o conhecimento 

produzido acerca da conduta humana. 

 

Para Botomé (s/d), citado por Frisanco, os objetivos de ensino ou sua análise, 

conforme já mencionado, podem variar em função do analista, da compreensão do 

mesmo sobre o assunto, da população alvo do programa de ensino, entre outras 

condições. Isso diz da importância e complexidade da  tarefa de analisar objetivos 

comportamentais, aumentando as chances do ensino ser relevante. O conceito de 

comportamento é ressaltado como fundamental na concepção de ensino  como 

processo comportamental:  

 

“Nas palavras de Botomé, comportamento é uma relação entre o que um 

organismo faz (uma ação ou classe de respostas) e as condições em que o 

organismo apresenta a ação, especificadas em termos das condições 

antecedentes a esta ação (ou diante do que o organismo faz a ação) e as 

condições subseqüentes a esta ação (os resultados, efeitos ou produtos 

decorrentes dessa ação). Ainda segundo o autor, objetivos de ensino são os 

comportamentos (entendidos como relações) que devem ser aprendidos pelos 

alunos de um programa de ensino a partir da exposição desses aprendizes ao 

programa.” (p. 27) 

 

Nas palavras da autora, programação de ensino corresponderia a um processo de 

tomada de decisões de um educador, relativas a como conduzir o ensino para 

promover aprendizagens necessárias. Menciona trabalhos que têm sido produzidos 

para examinar a eficácia de programas de ensino, como Joly (1994), Zaniolo (1995) 

e Stefane (1996), que ensinam, respectivamente, música, dança e esportes a 

indivíduos com necessidades especiais.  

 

Segundo a autora os resultados de aplicação de programas de ensino decorrentes 

da utilização da tecnologia de programação sugerem que este pode ser um 

instrumento relevante para a capacitação de professores, especialmente tendo em 
                                                                                                                                                         
procedimentos e sistema de avaliação do programa e, finalmente, comunicar e examinar programas 
de ensino de forma comportamental.” (p. 26) 
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vista a ausência de objetivos norteadores para a efetivação desse ensino (por que e 

o que ensinar). No entanto, a autora questiona se todas as classes de 

comportamentos previstos no processo de programação de ensino teriam a mesma 

relevância e sobre a possibilidade de levar os professores a apresentar tais 

comportamentos. “... Comportamentos que produzam maior visibilidade sobre por 

que e o quê ensinar, previstos como iniciais no processo comportamental de 

programação de ensino, seriam suficientes para gerar mudanças significativas no 

panorama de ensino de Artes atualmente existente?” (p. 30). A autora supõe que o 

domínio do educador sobre as etapas iniciais do processo de planejamento 

(programação é o termo utilizado pela autora), descrito por Botomé, seriam 

essenciais para a reorientação do trabalho de ensino (descrição da situação-

problema, proposição de objetivos comportamentais, análise dos objetivos terminais 

em objetivos específicos)229.  

 
Nas palavras da autora, “é objetivo do trabalho verificar qual o grau de impacto 
que a aprendizagem de comportamentos iniciais de programar ensino a 
professores que atendem indivíduos com necessidades especiais no ensino 
fundamental produz sobre comportamentos desse professor ao ministrar o 
ensino de Arte.” (p. 30) 
 

Características do estudo e métodos empregados no treinamento do professor 
 
Os sujeitos foram duas professores que atuavam em educação especial, em duas 

escolas, uma delas era uma escola de atendimento a portadores de necessidades 

educativas especiais, de natureza filantrópica (S1). A outra era uma escola pública 

estadual de ensino fundamental (S2). A definição dos sujeitos considerou o interesse 

da instituição de ensino, prevalecendo a anuência de cada sujeito em prosseguir de 

cada etapa da pesquisa. 

 

Uma professora atuava no nível escolar para alunos portadores de deficiência 

mental, equivalente à pré-escola no ensino comum (S1). A outra atuava no ensino-

reforço (sala de recursos) em casos severos de dificuldades de aprendizagem em 

                                                 
229 Classes de comportamentos relativas ao que ensinar, ou escolha de objetivos.  
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escola comum e pública (S2). Uma primeira professora tinha formação em 

magistério com habilitação em deficiência mental e auditiva, era graduanda em 

história e seu tempo de experiência em ensino especial era de 09 anos (S1). A 

segunda professora tinha formação em magistério com habilitação em deficiência 

mental ou auditiva, curso superior em Pedagogia e seu tempo de experiência 

também era de 09 anos (S2). Um terceiro professor teria iniciado as atividades, mas 

desistiu por falta de tempo pra ensinar Arte e por falta de interesse dos alunos pelas 

aulas de Arte.  

 

O delineamento experimental utilizado foi o de linha de base múltipla entre sujeitos. 

As variáveis dependentes eram as características em que se dá o ensino de Arte, 

em termos de classes de comportamentos do professor ao ensinar. Essas classes 

de comportamentos foram submetidas à introdução gradual de condições 

experimentais relacionadas a quatro módulos de intervenção, cada uma delas na 

forma de ‘conjuntos de sessões’ de ensino ministradas pela pesquisadora.  

 

As variáveis independentes, ou a aprendizagem de comportamentos iniciais para 
elaborar programas de ensino, são descritas pela autora conforme trecho a seguir:  

 

“ – Módulo 1 – Objetivo: descrever ponto de partida para proposição 
de programa de ensino de Arte, considerando as diretrizes propostas 
pelos órgãos responsáveis e as peculiaridades dos aprendizes e do 
contexto em que o ensino de Arte é realizado; 
- Módulo 2 – Objetivo: propor objetivos comportamentais para o 
ensino de Arte de forma compatível com diretrizes oficiais, 
características dos aprendizes e do contexto em que o ensino se dá e 
com o conhecimento disponível sobre programação de ensino.  
- Módulo 3 – Objetivo: analisar objetivos terminais de ensino de um 
programa em seus objetivos intermediários componentes, 
considerando as condições dos aprendizes, o contexto em que o 
ensino de Arte é realizado, as diretrizes oficiais propostas para o 
ensino de Arte e o conhecimento disponível sobre programação de 
ensino.  
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- Módulo 4 – Objetivo: propor atividades e estratégias de ensino ao 
elaborar planejamento de aula de Arte, em função de objetivos 
propostos, características dos aprendizes e contexto em que se 
desenvolve o programa de ensino.” (p. 33) 

 

Os dados sobre os efeitos das variáveis independentes sobre as dependentes foram 

obtidos por meio da observação dos comportamentos do professor em sessões de 

ensino de arte, antes e depois da introdução dos módulos experimentais.  

 

Foi realizada entrevista inicial com os sujeitos para saber como ocorria o ensino de 

arte230. Após a entrevista a situação de pesquisa e a relevância dessa aprendizagem 

para pessoas portadoras de necessidades educativas especiais. Devido à 

irregularidade das aulas de Arte, ficou acordado que ocorreriam semanalmente.  

 

Em seguida procedeu-se à caracterização inicial de repertório dos sujeitos e seleção 

de comportamentos considerados desejáveis (de acordo com avaliação da 

pesquisadora e de acordo como conhecimento disponível) para ensino de arte, com 

observação e registro de aulas de Arte ministradas pelos sujeitos às turmas. Nas 

palavras da autora “os critérios para seleção de categorias de propriedades de 

comportamentos dos sujeitos que constituíram variáveis dependentes foram: grau de 

suscetibilidade provável da variável dependente em relação às condições 

experimentais e grau de relação entre mudanças nas propriedades de 

comportamentos dos sujeitos e possíveis mudanças significativas nos resultados 

obtidos com ensino de Arte.” (p. 34) 

 

As categorias foram classificadas em três tipos distintos: 1. Categoria que exige 

apenas identificação do aspecto considerado, 2. Categoria que exige constatação e 

identificação do determinante variável, 3. Categoria que exige julgamento do 

observador para registro.  

 

                                                 
230 1.Você tem aulas de Arte determinadas em seu horário de aulas?; 2. Quem decide o que vai ser 
ensinado?; 3. Que tipo de atividades de Artes você proporciona a seus alunos?; 4.Você planeja as 
aulas Arte?; 5.Você faz algum tipo de avaliação nas aulas de Arte?; 6. Para ensinar Arte para 
portadores de deficiência mental o professor deve saber algo em especial; 7. Você tem tido 
informações sobre o ensino de Arte? Onde? Como?  
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A autora apresenta quadro detalhado dos comportamentos, variáveis (ou aspectos) 

e categorias (ou valores) relativas aos comportamentos observados nos sujeitos. Os 

comportamentos listados foram: Ministrar aula de arte; Escolher modalidade 

artística; Escolher técnica (s) para realizar atividade (nas modalidades artísticas); 

Contemplar objetivos da área de arte ao desenvolver atividades em aula de arte; 

Providenciar materiais para atividade de arte; Adaptar recursos quando necessário; 

Explicitar objetivos de aprendizagem; Comentar trabalhos dos alunos; Promover 

contingências para o trabalho do aluno; Definir características do produto a ser 

gerado pelo aluno; Garantir conclusão da tarefa iniciada; Encaminhar trabalho do 

aluno quando pronto; Expor trabalho do aluno; Dar acesso aos autores a trabalhos 

armazenados.  

 

A observação e o registro das sessões (aulas de arte) foram feitas com auxílio de 

gravação de fitas VHS. Também foram utilizados registros anedóticos de conversas 

informais e respostas a perguntas em situação de interação não prevista. A linha de 

base do comportamento dos sujeitos foi gravada em três sessões para o Sujeito 1 e 

em seis para o Sujeito 2 (tempo reduzido na sala de recursos). As classes de 

comportamento identificadas e definidas nas sessões de linha de base foram 

utilizadas para elaboração do Protocolo de Observação. Nas palavras da autora, o 

protocolo de observação foi construído “em termos de comportamentos do sujeito a 

serem observados, propriedades e valores dessas propriedades em termos de 

frequência, latência, forma, etc.” (p. 38) 

 

As condições experimentais consistiram em (quatro) módulos de ensino 

desenvolvidos pela pesquisadora junto aos sujeitos, separadamente, mas na mesma 

sequência, com objetivos concernentes ao desenvolvimento de classes 

comportamentais descritas como “elaborar programas de ensino” (p. 38). A autora 

descreve os módulos de ensino em termos de duração, temas, estratégia e 

equipamento (aspectos gerais do programa de ensino para capacitar professores a 

programar aulas de arte), mais peculiaridades observadas em relação a cada um 

dos sujeitos. Também descreve condições ou estratégias utilizadas no treinamento e 

informa sobre desempenho do sujeito durante o desenvolvimento do módulo. Entre 

as variáveis intervenientes descritas pela autora, encontram-se lista de sugestões de 
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atividades e doação de materiais pela pesquisadora, além de solicitação de 

observação da própria prática pelo Sujeito 2 em duas ocasiões.  

 

As condições ou estratégias de ensino utilizadas no módulo 1 para os dois sujeitos 

foram: “1. apresentação, pelo pesquisador, do documento Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Arte (Brasil, 1997); 2. Leitura conjunta do trecho: Teoria e prática em Arte 

nas escolas brasileiras (PCN, Arte, p. 31 e 32) e solicitação do pesquisador para que 

o sujeito fizesse leitura de trechos dos PCN (p. 32-45 e 47-51) e discussão de 

tópicos marcados como dúvidas ou interesse – durante a leitura – pelo sujeito 

(Anexo 6); 3. Solicitação de leitura – para o sujeito – de objetivos gerais de Arte, p. 

53 e 54 dos PCNs Arte (Anexo 6); 4. Solicitação para que o sujeito indicasse ou 

sugerisse possibilidades para conseguir recursos para ocorrência de aula de Arte, 

em formulário fornecido pela pesquisadora (Anexo 3); 5. Apresentação, pela 

pesquisadora, de outras possibilidades de obtenção de recursos para realizar 

atividades de Arte além das indicadas pelo sujeito; 6. Solicitação para que o sujeito 

identificasse e contextualizasse objetivo específico para ensino de Arte entre os 

objetivos de diferentes áreas fornecidos, por escrito, pela pesquisadora (Anexo 3).” 

(p. 39) 

 

As condições ou estratégias de ensino utilizadas pelo pesquisador no módulo 2 

foram: “1. Nova apresentação, pela pesquisadora, das condições de ensino de Arte 

existentes que justificam a necessidade de pesquisa (problema que deu origem ao 

estudo) e sua relevância apresentados pela pesquisadora após a entrevista de 

caracterização inicial descrita na p. 30; 2. Apresentação, pela pesquisadora, do 

conceito de objetivo terminal comportamental, em termos de comportamentos que o 

aprendiz deverá apresentar em situação natural (Botomé, 1980); 3. Solicitação de 

nova leitura de objetivos gerais do PCN – vol 6 (p. 53 e 54); 4. Solicitação para o 

sujeito propor possíveis objetivos terminais para ensino, no âmbito de Arte; 5. 

Apresentação do conceito de comportamento em termos de ação, condições 

antecedentes e subseqüentes (Botomé, 1980); 6. Solicitação para que o sujeito 

descrevesse um comportamento em termos de ação, condições antecedentes e 

condições subseqüentes, ou seja, suas partes funcionais; 7. Apresentação, pela 

pesquisadora, de objetivos de Arte descritos por ela, relativos a ‘apreciar arte’ e 

‘refletir sobre arte’, constantes dos PCN – em suas partes funcionais; 8. Solicitação 
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da tarefa de descrever as partes funcionais dos objetivos de ensino correspondentes 

a ‘produzir Arte’, conforme indicado nos PCN.” (p. 40). Ao informar sobre o 

desempenho dos alunos acaba por descrever alguns aspectos de sua própria 

atuação, como a utilização de ajuda (exemplos, pistas etc.) diante das respostas dos 

sujeitos, ajuda essa que foi gradualmente apresentada e esvanecida.  

 

No módulo 3 de intervenção as condições ou estratégias de ensino foram: “1. 

apresentação, pelo pesquisador, do conceito de análise de objetivos terminais e de 

objetivos intermediários (Botomé, s/d) com demonstração de exemplo (programa de 

ensino: Preparar mesa para refeição – 1a parte); 2. Apresentação, pela 

pesquisadora, do procedimento para análise de objetivos terminais; 3. Solicitação da 

tarefa de análise de objetivo terminal (Preparar a mesa para refeição – 2a parte); 4. 

Revisão conjunta, por pesquisadora e sujeito, dos objetivos terminais de Arte 

propostos e descritos no Módulo II; 5. Apresentação de um dos objetivos terminais 

propostos anteriormente (Examinar o produto artístico) e do produto de sua análise, 

realizada pela pesquisadora; 6. Solicitação de análise do objetivo terminal ‘Expressar 

idéias, emoções e sentimentos ao produzir Arte’, cuja escolha teve por critério 

algumas das necessidades dos sujeitos, identificadas pela pesquisadora.” (p. 41). 

Neste módulo a pesquisadora também forneceu ajudas adicionais que foram 

gradualmente apresentadas e esvanecidas.  

 

No módulo 4, as condições de ensino oferecidas para os dois sujeitos foram: “1. 

Apresentação, pelo pesquisador, de objetivos de ensino de Arte (examinar o produto 

artístico e expressar idéias, sentimentos e emoções ao produzir Arte – produto das 

atividades dos Módulo 3); 2. Solicitação para o sujeito propor atividades para ensino 

adequadas para os objetivos propostos; 3. Solicitação para o sujeito indicar 

procedimentos adequados para desenvolver as atividades de Arte propostas; 4. 

Solicitação para o sujeito testar a atividade proposta, caso esta não fosse conhecida 

pelo sujeito. Todas as atividades foram orientadas pela pesquisadora. Diante de 

dificuldades dos professores aprendizes ao realizar as atividades solicitadas, a 

orientação ou ajuda se deu por meio de intervenções que variaram desde algumas 

pistas mais indiretas para comportamentos intermediários até apresentação de 

ajudas diretas e específicas, de acordo com as necessidades que eram 

apresentadas pelos sujeitos. Tais intervenções ocorreram principalmente por meio 
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de perguntas ou comentários dos seguintes tipos, apresentados na seguinte 

seqüência e conforme as condições anteriores mostravam-se insuficientes para 

gerar os desempenhos pretendidos: perguntas indicativas de o quê fazer; perguntas 

relativas a como fazer; indicação geral de como fazer; indicação específica de como 

fazer ou; demonstração de como fazer.” (p. 42).  

 

Foram observadas e filmadas, pela pesquisadora, 25 sessões do Sujeito 1 e, para o 

Sujeito 2, foram 29 sessões. A autora descreve as sessões em termos de atividades 

desenvolvidas, número de alunos presentes e duração, nas diferentes fases do 

estudo e para ambos os Sujeitos.  

 

As sessões foram transcritas e examinadas pela pesquisadora. O exame das 

filmagens permitiu o preenchimento do protocolo de observação “composto de 

variáveis dependentes propostas em termos de suas propriedades e o número de 

sessões correspondentes a cada fase experimental” (p. 46), descrito em anexo do 

trabalho. A categorização dos dados levou em consideração as possibilidades de 

ocorrência, número de ocorrências ou grau de qualidade da ocorrência.  

  

Os resultados são apresentados em termos de: 1. características da prática de 

ensino de Arte de acordo com relato dos sujeitos; 2. informações dos sujeitos quanto 

às dificuldades para ensinar Arte durante o estudo e decorrências em termos de 

intervenções não previstas; 3. observação das sessões de aula de arte no decorrer 

do estudo.  

 

A etapa do trabalho posterior à apresentação dos resultados é denominada pela 

autora como: A construção de repertórios comportamentais de professores ao 

ensinar arte: avanços e desafios. É subdividida em vários sub-tópicos como: A 

caracterização de comportamentos e propriedades de comportamentos do professor 

como parâmetros para programar intervenções; Ministrar aulas de Arte: ocorrência e 

valores determinantes; O que, por quê e como ensinar?; Falta de recursos ou falta 

de repertório para lidar com recursos para aula de Arte? Quanto (tempo) vale uma 

aula de Arte?; Como exigir que crianças façam sem saber o quê ou para quê?; O 

produto artístico: fim ou meio?; Qual é o destino dos produtos obtidos nas aulas de 

Arte?; Comentários sobre trabalhos dos alunos  fariam a diferença?; Intervenções: 
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programadas, previstas e outras e, finalmente, sobre o programa proposto e 

eficiência da intervenção. A seguir, será apresentado breve resumo dos pontos 

tratados nesses sub-tópicos. 

 

Segundo a autora, o trabalho avançou na identificação de propriedades dos 

comportamentos que podem ser considerados relevantes no repertório básico do 

professor e na elaboração de um instrumento de análise da prática de ensino de 

Arte. As classes gerais de comportamento do professor231 envolvem 

comportamentos mais específicos, cada um deles apresentando um leque de 

informações sobre a adequação ou inadequação do que é feito pelo professor em 

sala de aula e sua eficácia. Para a autora, as categorias de análise do 

comportamento de ensinar Arte desenvolvidas no estudo constituem-se, em si 

mesmas, em contribuição para compreensão do que é hoje o ensino de arte na 

educação fundamental e não somente do ensino de arte para indivíduos portadores 

de necessidades especiais.  

 

As aulas de arte, antes do estudo esporádicas, foram aumentadas em freqüência, 

pelo acordo com a pesquisadora, e exigindo dos professores maior dispêndio de 

tempo em seu preparo e execução. Os sujeitos buscaram informação sobre o ensino 

de Arte, especialmente o sujeito 2. A autora menciona ter havido ansiedade por 

parte dos sujeitos e uma certa resistência do Sujeito 1 quanto à prática do ensino de 

Arte. O Sujeito 1 teria permanecido sob controle de aspectos circunstanciais como o 

acordo com a pesquisadora e as datas comemorativas que mobilizavam a escola. O 

sujeito 2 mostrou maior empenho em buscar informações e atribuiu, segundo a 

pesquisadora, maior valorização do conhecimento de Arte e seu ensino aos alunos.  

 

A expectativa dos professores sobre as habilidades de seus alunos é descrita como 

poderoso determinante da ocorrência do ensino de Arte. Havia diferenças na 

participação dos alunos dos diferentes sujeitos em aulas de arte, considerada a 

influência do professor no comportamento de participar de seus alunos. O Sujeito 1 

                                                 
231 Definidas pela autora, baseando-se em Zanotto, como: “Para a elaboração de uma aula é 
desejável que o professor seja capaz de definir os objetivos de ensino pretendidos, estabelecer 
estratégias de ensino que contemplem cuidados relativos à escolha de atividades de ensino, dos 
materiais e instrumentos a serem utilizados e que avalie de forma crítica  o processo de 
ensino/aprendizagem promovido.” (p. 108) 

 



 467

teria possibilitado e permitido menos participação de seus alunos e o Sujeito 2 teria 

mediado e incentivado mais tal participação. Chama a atenção para o fato do 

potencial dos alunos depender, em grande parte, da postura mais ou menos 

otimista, das concepções do professor sobre como ensinar e sobre o processo de 

ensino-aprendizagem e de buscar mais ou menos conhecimento para si e para seus 

alunos.  

 

A autora ressalta a importância dos conhecimentos de arte pelo professor no ensino 

da mesma. O sujeito 2 apresentava, segundo resultados obtidos, maior disposição 

para aprender sobre o ensino de arte e sobre arte, enquanto o sujeito 1 pareceu 

mais desmotivado e descrente sobre a possibilidade e relevância desse ensino, 

chegando a verbalizar, quando do exame dos objetivos, que seus alunos não teriam 

condições de chegar a isso.  

 

Segunda a autora, uma queixa constante dos sujeitos no decorrer do estudo foi o 

desconhecimento sobre o que é Arte e, em decorrência, desconhecimento sobre o 

papel da Arte na formação do aluno. Isso tem implicações no aspecto relativo a o 

quê e por quê ensinar. Houve pouca congruência entre as atividades desenvolvidas 

e os objetivos da área de Arte, evidenciando a execução das atividades como um fim 

em si mesmas ou, ainda, na utilização das aulas de Arte para desenvolver objetivos 

referentes a outras aprendizagens ou áreas de conhecimento.  Nesse ponto a autora 

efetua questões relativas à necessidade de domínio do conteúdo para que ocorra 

ensino: “É possível, para o professor, estabelecer objetivos de ensino de um 

comportamento que não reconhece? O que seria necessário conhecer sobre Arte ou 

de Arte? Que grau de conhecimento de Arte seria necessário conhecer para ensinar 

Arte?” (p. 111) 

 

As técnicas utilizadas pelos sujeitos (aspecto relativo a ‘como ensinar’, pela autora) 

foram ‘potencialmente’ congruentes com objetivos de Arte, segundo a autora. As 

atividades consideradas como não congruentes com os objetivos, nos dois sujeitos, 

foram a construção de brinquedos com sucata (finalidade utilitária lúdica), por não 

estarem relacionadas com aspectos de produção/apreciação ou reflexão sobre Arte. 

Houve diferença no desenvolvimento das atividades entre os sujeitos. Segundo a 

autora, o Sujeito 1 desenvolveu uma atividade única em cada sessão e apressava 
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os alunos a concluir o trabalho ou providenciar a conclusão como tarefa de casa. Já 

o Sujeito 2 respeitou mais o ritmo de trabalho dos alunos.  

 

Após a leitura dos PCNs-Arte o Sujeito 2 não mais repetiu uma atividade observada 

na linha de base, a confecção de caixas a partir de esquema geométrico, no dizer da 

autora, atividade usada na época em que o que se desejava ensinar nas aulas de 

arte era a geometria (objetivo alheio aos objetivos de ensino de arte), fazendo supor 

que tenha havido interferência do treinamento nesse aspecto.  

 

Apesar das atividades escolhidas pelos sujeitos terem sido, em sua maior parte, 

congruentes com os objetivos, para a autora, a congruência não garantiu que os 

objetivos do ensino de Arte fossem desenvolvidos, especialmente no caso do Sujeito 

1. A autora efetua questões a respeito: “o que torna o modo de desenvolver a 

atividade de Arte em congruente com objetivos de ensino de Arte? Que tipo de 

conhecimento é necessário para realizar esse tipo de articulação que pode 

transformar o potencial em real?” (p. 112) 

 

O melhor desempenho do Sujeito 2 no que diz respeito ao desenvolvimento de 

atividades de modo congruente com objetivos de ensino de Arte, segundo a autora, 

pode ter sido influenciado por uma capacitação anterior realizada 05 anos antes e 

pela existência de material programado e outros recursos para aulas de arte na 

escola onde lecionava. O sujeito 2 esteve propenso `a aplicação de novas 

informações, o que parece ter sido notado pelos alunos. Segundo a autora o Sujeito 

1 desenvolveu de modo congruente com os objetivos de arte, por duas vezes 

consecutivas, uma atividade sugerida pela pesquisadora (retirada de uma lista de 

atividades apresentada) embora tenha utilizado material inadequado. As questões 

sobre esse aspecto efetuadas pela autora são: “Ter em mãos uma lista de sugestões 

de atividades congruentes com objetivos de ensino de Arte garantiria a ocorrência 

de ensino-aprendizagem de Arte? Sem outras ajudas, sugestões de atividades 

podem ser desenvolvidas de modo congruente com objetivos de Arte? Em que grau 

e com que regularidade isso poderia ocorrer?” (p. 113). Segundo a autora, o  

conhecimento sobre o quê ensinar mostrou-se precário, pela escolha aleatória de 
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atividades sem relação entre si, ou com relações relativas apenas ao material 

utilizado para confecção do trabalho ou técnica artística desenvolvida.  

 

Os dados mostram que os professores buscam sugestões de atividades com os 

colegas, porém, a autora pergunta quais mecanismos são utilizados pelo professor 

para adaptar as sugestões obtidas ou para fazer com que as atividades sejam meios 

para atingir objetivos e não fins em si mesmas. O Sujeito 1 questionou a 

necessidade de um trabalho minucioso de análise de objetivos terminais de ensino 

durante a intervenção (capacitação), argumentando que em disciplinas como língua 

portuguesa e matemática o planejamento de aulas  e os objetivos são definidos de 

forma mais ‘intuitiva’. Nas palavras da autora: “Esta declaração sugere que os 

professores ensinam o que aprenderam, da forma e na seqüência em que foram 

ensinados. Uma prática no mínimo arriscada, uma vez que anula a possibilidade de 

renovação do conhecimento. (Skinner, 1972)” (p. 113) 

 

A autora acredita que a escolha de atividades deveria ser feita numa gradação de 

dificuldade compatível com as possibilidades dos alunos, aumentando-as 

gradualmente e levando ao desenvolvimento de objetivos progressivamente. O 

sujeito 2 teria apresentado mais desafios aos alunos, desenvolvendo atividades que 

duraram várias sessões, requisitando mais e melhores habilidades dos alunos 

gradualmente e produzindo uma preocupação maior com o planejamento do ensino.  

 

A falta de recursos para ensinar Arte fez parte das queixas do sujeitos no início do 

estudo, embora pudessem ser facilmente disponibilizados a partir de ações dos 

sujeitos (procura por embalagens, jornais, sucata), sugerindo tratar-se mais de falta 

de repertório para lidar com recursos do que falta de recursos propriamente.  Para o 

sujeito 2 dificuldades maiores e mais graves (falta de cola, papel, tinta) foram 

encontradas em relação a materiais. O repertório de atividades dos sujeitos foi 

ampliado a partir de exercício descritivo de hipóteses sobre as possibilidades de 

ensinar arte. O sujeito 1 continuou mencionando eventualmente dificuldades até o 

final do estudo mas o sujeito 2 não. A ausência de materiais (do tipo que se compra 

em papelaria) não foi impeditiva da ocorrência de aulas de arte, gerando 

adaptabilidade de materiais por parte do Sujeito 2. Essa adaptação comprometeu o 

resultado de alguns trabalhos mas não impediu a ocorrência de aulas de Arte. Os 

 



 470

dois sujeitos providenciaram material sem a devida antecedência, o que pode ter 

gerado incompatibilidade parcial entre material utilizado e técnicas desenvolvidas.  

 

A pesquisadora observou que alunos evitavam perguntar sobre o quê e como fazer 

para o Sujeito 1 em sua presença (indicando também ausências da sala de aula) e 

efetua perguntas a respeito: “O que levou as crianças a se calarem diante do Sujeito 

1? Seria a constante falta de respostas às suas dúvidas? Ou seria a falta de 

tolerância do professor e o conseqüente medo de repreensão ou ridicularização?” (p. 

116) 

 

A autora observa que o sujeito 2 assumiu a responsabilidade pela procura de 

recursos para as aulas mesmo após ter recebido ajuda inicial da pesquisadora 

(doação de material de papelaria), com adaptações realizadas por iniciativa própria. 

“No decorrer das sessões, o Sujeito 2 providenciou alguns materiais junto à 

instituição, outros com recursos próprios e ainda requisitou dos alunos que 

trouxessem materiais como cola, bolas de gude, farinha de trigo, etc. Ou seja, com 

materiais simples e de baixo custo garantiu que aulas de Arte ocorressem.” (p. 117) 

 

Quanto tempo vale uma aula de Arte? Segundo a autora os sujeitos se 

diferenciaram no aspecto duração da aula e no tipo de atividade proposta. O Sujeito 

1 desenvolveu, predominantemente, atividades com início e fim em cada 

sessão/aula, em aulas que duraram de 30 a 40 minutos. O sujeito 2 realizou 

atividades de maior duração. Atividades de curta ou longa duração são ambas 

adequadas ao desenvolvimento de objetivos de Arte, mas diferem em relação ao 

tipo de aspecto trabalho (curta duração: ênfase no produto; longa duração: ênfase 

no processo). O tempo utilizado pelo Sujeito 2 foi mais flexível. Para a autora o 

tempo destinado às aulas de Arte pelo Sujeito 1 foi insuficiente para explorar 

diversos aspectos da atividade. Já o Sujeito 2 teria criado oportunidade para 

trabalhos mais elaborados, além de oferecer oportunidade para os alunos se 

prepararem “para lidar com o atraso do reforço decorrente da não finalização 

imediata do trabalho, relevante para que seja possível lidar com a produção de 

pistas para comportamentos intermediários e reforçadores intermediários, tão 

próprios da atividade artística e tão necessários para o aprimoramento da qualidade 

dos comportamentos envolvidos com produzir Arte.” (p. 117) 
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Para a autora, o Sujeito 1 escolheu o tempo da atividade controlado pelo 

compromisso com outras áreas ou outras disciplinas em detrimento do ensino de 

Arte, escolhendo atividades que podiam ser concluídas em uma única aula. O 

Sujeito 2 teria estado mais sob controle do ensino de Arte e da conclusão satisfatória 

da atividade prevista. A autora afirma que o Sujeito 1 esteve menos suscetível às 

intervenções do estudo e ilustra com a afirmação do Sujeito de que compreendia a 

importância de ensinar Arte mas não sabia sobre Arte232 e que não acreditava que 

seus alunos pudessem aprender sobre.  

 

A autora acredita que um dos fatores que interferem na escolha de atividades é a 

disponibilidade de material (a partir da observação das condições em que as 

atividades são escolhidas). Para a autora, o aspecto de adaptação de recursos 

(providenciar materiais para aulas de Arte) apresentado pelo Sujeito 2 seria um 

indicativo da maior probabilidade das aulas continuarem a ocorrer em ‘situação 

natural’ ao final do estudo ou de ‘manutenção’ do seu comportamento.  

 

Ambos os sujeitos auxiliaram os alunos com maiores dificuldades a executarem e 

concluírem seus trabalhos, especialmente os alunos com dificuldades motoras, 

garantindo sua participação. Por outro lado, também ambos mostraram uma certa 

impaciência com os alunos considerados mais independentes e capazes. A autora 

questiona: “Se o professor não ensina, se os alunos não podem aprender 

interagindo com seus pares, como aprenderão?” (p. 118).  

 

Como exigir que as crianças façam sem saber o quê ou para quê? Definir que 

produto se pretende obter a partir da atividade proposta na aula de Arte é um 

aspecto do comportamento de ensinar Arte. Os alunos devem ser informados, 

segundo a autora, sobre o que deve ser feito e sobre o resultado que se deseja. 

Existiriam diferentes formas de definir o produto, por etapas ou na íntegra; em suas 

                                                 
232 Na descrição do desempenho dos sujeitos no módulo 3,  apresentada detalhadamente no 
trabalho, o Sujeito 1 apresentou dúvidas sobre a aplicabilidade dos objetivos analisados, uma vez que 
ela própria, como professora, não conseguiria fazer o que deveria ensinar: “’... se eu não consigo (não 
apresenta o comportamento), como é que eu vou levar meu aluno a fazer isso?’(sic)” (p. 41). De fato, 
se o conteúdo ou habilidade a ser ensinada não é dominado pelo professor, ou não faz parte do 
repertório do professor, o processo ensino-aprendizagem fica impossibilitado.   
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características periféricas ou nas essenciais. Para autora a combinação das formas 

é a mais proveitosa, como quando o professor diz qual produto se espera de forma 

integral e depois por etapas, o que facilitaria o desenvolvimento da atividade e da 

aprendizagem. O Sujeito 1 teria explorado a capacidade de ‘adivinhação’ dos alunos 

sobre o produto desejado em algumas situações, o que acabou resultando em 

situações de ‘ridicularização’ ou ‘ironização’ sobre algumas hipóteses dos alunos, 

deixando de definir o produto esperado em 16 das 25 aulas de Arte. O Sujeito 2 

usou o elemento ‘surpresa’ apenas uma vez, resultando numa atividade lúdica e 

prazerosa para os alunos, além da propiciar ocasião para identificar talentos, 

preferências e habilidades dos alunos que outras tarefas não haviam propiciado. 

Nas palavras da autora: “No desejo de cumprir com as obrigações curriculares em 

termos de aprendizagem acadêmica de português e matemática, é possível que os 

professores estejam subestimando outros conhecimentos e habilidades necessárias 

aos alunos, especialmente os alunos que necessitam de ensino especial.” (p. 121) 

 

Um componente do comportamento de definir o produto da tarefa é, para a autora, o 

quanto a definição é prescritiva ou sugestiva, se definem aspectos periféricos ou 

essenciais. Para a autora o desejável é que não sejam definidas todas as 

características do produto para que os alunos possam gradativamente desenvolver 

suas habilidades de expressar e comunicar emoções, idéias e sentimentos. Por 

outro lado, a definição não pode ser tão ‘solta’ a ponto de se tornar um ‘deixar fazer’, 

o que descaracterizaria a Arte como passível de ser desenvolvida no processo 

ensino-aprendizagem. Segundo a autora o Sujeito 1 esteve mais propenso, 

especialmente na fase final, a uma tendência de definir o produto em todas as 

características. Para a autora esse comportamento do professor pode ser 

decorrente, ou de concepções pré-existentes sobre como ensinar Arte ou, ainda, de 

tentativas frustradas em que a tarefa foi difícil e os alunos não geraram o produto 

previsto pelo professor.  

 

As condições que levam os professores a optar por uma ou outra forma de definir o 

produto do trabalho do aluno devem se relacionar com os objetivos de ensino e as 

estratégias utilizadas também. O professor deve ter conhecimento sobre o repertório 

inicial dos alunos e sobre suas necessidades de aprendizagem para definir seus 
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objetivos, ou os comportamentos que pretende que seus alunos possuam ao final do 

processo. As questões que efetua a respeito desse ponto são: “Quanto um professor 

sabe sobre seus alunos? Quanto um professor sabe sobre o que deve ensinar? 

Quanto um professor sabe sobre como deve ensinar? Ou seria melhor questionar: 

quanto um professor pensa que sabe sobre essas condições de ensino? “. (p. 121) 

 

O produto artístico: fim ou meio? A participação do professor na finalização do 

trabalho dos alunos ocorreu de várias formas, tendo sido predominante, fornecer 

instruções de como finalizar o trabalho. Em outros casos fizeram retoques no 

trabalho do aluno. No primeiro caso, o de instruções para finalização, diferenciaram-

se os sujeitos. O sujeito 1 estava sob controle do tempo gasto na execução da 

atividade de Arte e o Sujeito 2 indicou aspectos do trabalho que deveriam ser 

concluídos ou melhorados na atividade.  

 

O retoque do trabalho do aluno, segundo a autora, não teve caráter inadequado, por 

terem sido sutis, com caráter pedagógico e não descaracterizadores do trabalho do 

aluno233. Para a autora, o momento de finalização de um trabalho artístico é delicado 

porque é importante dar ao produto o devido valor, no entanto, esse valor também 

estaria atrelado ao processo de execução. O processo de obtenção de resultados é 

um momento de aprendizagens importantes (como na solução de problemas), 

caracterizando o fazer artístico como uma atividade processual. Para a autora, as 

atividades de produção predominam nas atividades desenvolvidas pelos sujeitos, 

mas questiona os outros âmbitos desse ensino, o apreciar e o refletir sobre Arte.  

 

Os objetivos de ensino de Arte devem estar claros para poderem ser comunicados. 

Não comunicar os objetivos aos alunos, segundo a autora, seria indicativo de 

preconceito em relação às suas habilidades e potencialidades ou de baixa 

expectativa em relação à aprendizagem dos alunos. O Sujeito 1 teria expresso essa 

baixa expectativa abertamente, enquanto o Sujeito 2 o teria feito em uma ocasião de 

forma indireta, demonstrando surpresa em relação à participação dos alunos diante 

da proposição de um trabalho.  

 
                                                 
233 Embora também afirme que os trabalhos antes dos retoques tinham quase todas as características 
definidas pelos sujeitos (professores). 
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Qual o destino dos produtos obtidos nas aulas de Arte? Algumas exposições formais 

de produtos dos trabalhos dos alunos foram feitas na escola em situações eventuais. 

O Sujeito 2 também incentivou a exposição informal. Expor todos os trabalhos, 

sempre, poderia levar ao desenvolvimento de auto-estima exacerbada em alguns ou 

à retração em outros. Segundo a autora, seria necessário estabelecer critérios para 

definir o destino do trabalho dos alunos. Os sujeitos indicaram que os trabalhos 

deveriam ser apreciados e, em outras poucas ocasiões, teriam indicado os produtos 

como utilitários. O Sujeito 1, em algumas ocasiões não teria indicado o uso do 

trabalho. Para a autora, a tarefa de dizer para que serve o objeto produzido indica 

concepções dos sujeitos sobre o que é Arte, para que serve e diz também do 

objetivo do ensino (pouco ou muito definido).  

 

Comentários sobre trabalhos dos alunos fariam diferença? A autora reconhece a 

importância de interações verbais entre professor e aluno e que os comentários do 

professor devem ser apreciados de acordo com sua generalidade, sua 

especificidade e propriedades para ensino. Comentários muito gerais não 

apresentariam muita contribuição, e os comentários específicos poderiam ser 

examinados quanto às suas propriedades para o ensino. “Aqueles comentários que 

indicam aspectos do trabalho, objeto ou objetivo do ensino, seriam mais adequados 

que outros que mencionam essas características mas não atendem às necessidades 

desse ensino.” (p. 125). Um aspecto de maior relevância para aprendizagem seria o 

que indica aspectos do que foi feito, de como deveria ser feito e decorrências de 

possíveis modos de fazer.  

 

Os resultados obtidos demonstraram bons índices de comentários específicos, 

porém, carecendo de relação com os objetivos de ensino de Arte pretendidos. O 

Sujeito 2 emitiu mais comentários específicos indicando estar mais suscetível às 

intervenções e mais atento aos aspectos do trabalho a serem comentados. A relação 

estabelecida entre trabalhos do mesmo aluno, indicando aspectos em que o trabalho 

do aluno melhorou, foi pouco evidenciada nos comentários de ambos os sujeitos. O 

que prevaleceu, especialmente para o Sujeito 1 e com menor índice para o Sujeito 2 

foi a emissão de comentários isolados que pouco poderiam contribuir para o 

processo ensino-aprendizagem.  
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O Sujeito 2 executava as atividades antes da aula e trazia seu produto para a aula, 

como ‘modelo’ para os alunos, embora não o utilizasse de forma prescritiva e 

fornecesse pistas para o aluno resolver o problema em vez de fazer por ele. A autora 

questiona sobre a utilização de modelos em aulas de arte: o que se espera com a 

apresentação do modelo (que seja copiado?) e como se sentem os alunos que não 

atingem as características estéticas do modelo apresentado?.  

 

A autora também examinou os comentários dos sujeitos em relação à natureza das 

contingências que poderiam oportunizar. Houve aumento dos índices de 

comentários cujas contingências a serem estabelecidas poderiam ser negativas ou 

neutras para o Sujeito 1, no decorrer no estudo (chegando a 100% na fase final do 

trabalho). A autora atribui esse aumento ao ‘cansaço’ indicado pelo sujeito ao longo 

do ano letivo. O sujeito 2 apresentou melhores resultados nesse aspecto, 

apresentando mais comentários cuja natureza seria potencialmente geradora de 

contingências positivas. O maior índice de comentários negativos registrado nas 

sessões finais, para o sujeito 2, também é atribuído pela autora à aproximação do 

final do ano letivo e pela possível ansiedade decorrente em desenvolver todas as 

atividades pretendidas.  

 

A autora sugere o estudo de comentários de professores sobre o trabalho dos 

alunos, o que traria contribuições para caracterização de componentes do 

comportamento de comentar o trabalho do aluno, suas propriedades e valores, suas 

conseqüências para instalação e manutenção de comportamentos e sua função 

como estímulo discriminativo para aprendizagens.  

 

Intervenções: Programadas, previstas e outras.  Várias intervenções ocorrerem e 

condições influenciaram, em maior ou menor grau, os resultados (entrevista inicial, 

módulos experimentais de ensino, acordo para realização de aulas semanais de 

Arte, a presença da pesquisadora observando e filmando, mais as iniciativas dos 

sujeitos buscando influências externas). Recorrendo a Botomé (1980) a autora 

afirma que “uma intervenção, por mais sutil que seja, pode exercer influência não 

desprezível sobre a variável dependente, que nesse estudo foram os 

comportamentos de ensino de Arte dos sujeitos” (p. 127). Segundo a autora, a 
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situação de entrevista propiciou, por si só, oportunidade de interações entre sujeito-

pesquisadora e sujeito-objeto (ensino de arte), suscitando um processo de auto-

avaliação dos sujeitos ou reflexão sobre a própria prática de planejamento e algum 

grau de controle por aspectos mencionados na entrevista. Durante a entrevista inicial 

os sujeitos criticaram condições existentes para o ensino de Arte, apontaram 

dificuldades diversas, indicaram suas concepções de educação, de Arte, de ensino e 

aprendizagem e conceitos sobre seus alunos.  

 

As informações obtidas na entrevista que nortearam a elaboração do programa de 

ensino proposto em quatro módulos pela autora foram: “A eventualidade com que 

ocorriam aulas de Arte, os equívocos quanto aos objetivos de ensino tidos como de 

Arte e falta de estudo ou busca de informações sobre o ensino de Arte foram as 

condições mais preocupantes.” (p. 128).  A composição dos quatro módulos do 

programa de ensino focalizou: a apresentação das condições em que o ensino de 

Arte têm ocorrido, as perspectivas para esse ensino abordadas nos PCNs-Arte, o 

estudo sobre objetivos terminais de ensino e sua análise em objetivos 

intermediários, e, finalmente, planejamento e escolha de atividades que possam 

desenvolver os objetivos previstos234. Outros aspectos, aparentemente importantes e 

positivos, careciam de um exame minucioso (avaliação, planejamento, autonomia na 

escolha e tipo de atividade escolhida, compreensão sobre ensinar e aprender como 

processo que necessita de intervenção) e não foram trabalhados mais diretamente 

no estudo ora relatado.  

 

Os procedimentos propostos para o desenvolvimento do estudo associados com 

variáveis independentes propostas também atuaram sobre os resultados, como as 

iniciativas do Sujeito 2 de solicitar o acesso às gravações de suas aulas (revisão de 

sua própria prática) e de procurar o coordenador pedagógico da área de Artes para 

conseguir sugestões de atividades (na interação com profissional especializado, 

conseguiu dica que o fez recordar a existência de diferentes modalidades artísticas). 

Tais iniciativas estabeleceram contingências desejáveis no processo de mudança de 

comportamento, porém, não decorrentes do processo de ensino previsto.  

 

                                                 
234 Com exceção da análise específica dos PCNs, todos aspectos inseridos nas funções do professor, 
tal como categorizado no presente estudo.  
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Sobre o programa proposto e eficiência de intervenção. A autora afirma que há falta 

ou inadequação de definição objetivos na função de ensinar Arte (produção de, 

apreciação e reflexão sobre). Os professores não precisam ser artistas para ensinar 

arte, mas o grau de conhecimento demonstrado pelos sujeitos sobre o assunto é 

representativo da situação de formação de professores para esse ensino.  

 

A autora considera que um pré-requisito para o sujeito realizar a análise de objetivos 

de ensino é possuir um grau mínimo de conhecimento que permita pensar sobre o 

assunto. Para suprir essa lacuna sugere um programa de ensino para ensinar Arte 

aos professores antes de ensiná-los a ensinar. Isso não estava sendo feito no 

ensino público que forma professores para o ensino fundamental. No entanto, 

lembra que um programa de ensino de Arte não garante o ensino adequado de Arte, 

ou seja, a experiência como aprendiz não substitui a tarefa de planejar/programar 

seu ensino ou ensinar. A autora lembra que cada etapa da programação de ensino 

constitui-se numa condição antecedente para comportamentos de programar ensino 

e no ensino efetivo.  

 

A autora conclui que a análise de objetivos de ensino é uma tarefa ‘custosa’ e pode 

ter sido ainda mais dificultada pelo insuficiente conhecimento sobre o conteúdo a ser 

ensinado: Arte. A autora cita Zanotto (1997) para quem a definição e análise de 

objetivos de ensino deve ser acompanhada de conhecimentos científicos relevantes 

(ou, no caso, artísticos), para poder selecionar o que ensinar, além do conhecimento 

sobre comportamento humano. A autora chama atenção também para as condições 

de formação existentes, e da própria forma de organização das escolas 

favorecedoras de um fazer pouco autônomo por parte do professor, cumpridor de 

regras e de cumprimento de currículo. O Sujeito 1, em especial, teria mostrado algo 

grau de passividade diante das condições impostas por agentes da instituição .  

 

Para a autora, uma vez que aprendizagem é mudança de comportamento, não se 

pode afirmar que tenha havido aprendizagem sobre propor e analisar objetivos de 

ensino. Apesar do melhor desempenho do Sujeito 2, aparentemente aproveitando 

mais conceitos e procedimentos apresentados das etapas iniciais de programar 

ensino, executando exercícios propostos de proposição e análise de objetivos, não 
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se poderia afirmar que ele voltaria a usar o recurso e a propor e analisar objetivos de 

ensino no futuro.  

 

A autora considera um pré-requisito geral, para ensinar pessoas portadoras de 

necessidades especiais, acreditar que elas possam aprender. O Sujeito 1 teria 

apresentado evidências de que não acredita nessa premissa em relação a seus 

alunos. O Sujeito 2 teria mostrado evidências do contrário, além de demonstrar alto 

grau de ansiedade  quanto às suas próprias carências nessa área de conhecimento. 

No entanto, somente a crença em que possam aprender não garante ensino efetivo, 

sendo necessário desenvolver outros ramos da classe de comportamentos de 

ensinar Arte. Sugere estudos futuros sobre o grau de adequação e aprofundamento 

de algumas das propriedades dessa classe de comportamentos geral (ensinar arte).  

 

Também sugere o controle do impacto de variáveis intervenientes que possam 

encobrir os efeitos das diferentes intervenções promovidas pela pesquisadora, 

porém, ao mesmo tempo pergunta se seria possível controlar essas variáveis 

intervenientes e como. A garantia de do domínio de alguns pré-requisitos pelos 

professores é questionada pela autora:  “a) reconhecimento do potencial de 

aprendizagem dos alunos que têm necessidades educacionais especiais e b) um 

repertório artístico elementar, capaz de diminuir o grau de ansiedade do professor 

por respostas imediatas, poderiam viabilizar este exame?” (p. 131). Garantidos esse 

pré-requisitos, pergunta se resultados mais contundentes em termos de mudanças 

em propriedades do comportamento de ensinar Arte poderiam ser verificados.  

 

Sobre as queixas recorrentes dos professores acerca da falta de tempo para 

capacitação, entre outras influências negativas para a melhoria da qualidade de 

ensino, cita Zanotto em trecho que ressalta a importância de formar professores para 

atuar sobre as contingências que lhes impõem trabalho alienado. 

 

A conclusão geral é a de que as variáveis intervenientes às condições de ensino de 

Arte na educação especial não são conclusivas e ainda há muito a conhecer.    

 

Filosofia da ciência da análise do comportamento fornecida ao professor  
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Não há ênfase neste aspecto no ensino do professor, embora a autora se remeta à 

aspectos de singularidade humana (concepção de homem) e liberdade e dignidade 

humana, em sua introdução, como a crença do professor em que o aluno possa 

aprender, e possibilidade de controlar contingências responsáveis pela ocorrência 

do comportamento a ser ensinado, em contraposição à realização de talentos inatos 

ou emergência de um produto artístico de modo independente das contingências.  

 

Conceitos básicos de análise do comportamento ensinados ao professor 
 
No módulo 2, entre outras atividades, apresenta o conceito de comportamento em 

termos de ação, condições antecedentes e condições subseqüentes, de acordo com 

Botomé (1980). Também solicita aos professores que descrevam um 

comportamento em termos de ação, condições antecedentes e condições 

subseqüentes, ou relações funcionais.  

 

Métodos de pesquisa ensinados ao professor 
 
Não há ênfase neste aspecto.  

 

Ensino  
 

A autora centra a sua intervenção no ‘papel do professor’, com destaque para 

explicitação de objetivos educacionais (intermediários e terminais) e, principalmente, 

no aspecto ‘o que ensinar’.  

 

Também tratou de ensinar o professor a propor atividades e estratégias de ensino, 

não no sentido de utilizar técnicas comportamentais mas de propor atividades de 

ensino em função dos objetivos propostos e demais aspectos trabalhados no 

treinamento. 

 

Existe a preocupação evidente da autora em tentar desenvolver no professor a 

responsabilidade pelo planejamento das contingências educativas, desenvolvendo 

sua autonomia no que diz respeito aos passos iniciais da programação/planejamento 
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do ensino de arte para pessoas portadoras de necessidades especiais. A questão da 

autonomia é tratada também na introdução e na discussão dos resultados em 

contraposição ao fazer alienado que predominaria, de cumprimento de regras e de 

curriculum.  

 

Todos os quatro módulos de ensino ocuparam-se de objetivos de ensino, embora 

em aspectos diferenciados.  

 

No módulo 1 apresentou, leu conjuntamente  e pediu aos sujeitos que lessem  

diretrizes propostas pelos órgãos responsáveis para esse tipo de ensino (PCNs.), 

como teoria e prática em Arte nas escolas brasileiras e objetivos gerais de Arte235. 

Também afirma ter trabalhado o contexto em que o ensino de arte é realizado, o que 

foi contemplado pelo exercício com o sujeito para indicação de possibilidades de 

obtenção de recursos. Outro exercício proposto pela autora foi a identificação pelos 

sujeitos de um objetivo específico de Arte entre objetivos de diferentes áreas (o que 

ensinar em arte).  

 

No módulo 2 ocupou-se de propor objetivos comportamentais para o ensino de arte 

de forma compatível com as diretrizes oficiais (nova leitura de objetivos gerais dos 

PCNs.) e solicitou aos sujeitos que propusessem possíveis objetivos terminais para 

ensino de arte. Também introduziu os sujeitos no conhecimento disponível sobre 

programação de ensino ou planejamento com base em análise do comportamento 

(ver conceitos básicos). Apresentou aos sujeitos as condições de ensino de Arte 

existentes e que justificam a pesquisa e sua relevância (características dos 

aprendizes e do contexto do ensino em que o ensino se dá).  Aprofundou-se em 

objetivos de arte, descrevendo os constantes dos PCNs, denominados “apreciar 

Arte” e “refletir sobre Arte”. Em seguida solicitou aos sujeitos-professores que 

descrevessem as ‘partes funcionais’ (ação, condições antecedentes e 

                                                 
235 A autora afirma que foram examinadas as peculiaridades do aprendiz ao comentar os aspectos 
trabalhados neste módulo e subseqüentes, porém, mais adiante no seu próprio texto, ao descrever as 
condições e estratégias de ensino mais detalhadamente, esse aspecto não aparece.  Também se 
observa que a pesquisadora, além de observar categorias não ensinadas diretamente, solicita 
tarefas, durante o treinamento com grau de dificuldade maior aos aspectos trabalhados 
conjuntamente com os sujeitos ou apresentados por ela mesma. Os aspectos trabalhados são 
essencialmente teóricos ou relativos à apresentação individual pela pesquisadora ou leitura conjunta 
de textos com os sujeitos. Mas as tarefas solicitadas ao professor são práticas.  
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conseqüentes) dos objetivos de ensino correspondentes a “produzir Arte”, confome 

indicado pelos PCNS.   

 

No módulo 3 introduziu a análise de objetivos intermediários, apresentando aos 

sujeitos o conceito de análise de objetivos terminais e de objetivos intermediários, 

baseada em Botomé (s/d) e apresentando os procedimentos para análise de 

objetivos terminais. Solicitou aos sujeitos, como tarefa, que analisassem um objetivo 

terminal. Apresentou um dos objetivos terminais propostos anteriormente (examinar 

o produto artístico) e o produto de sua análise. Solicitou, em seguida, que os sujeitos 

analisassem o objetivo terminal “Expressar idéias, emoções e sentimentos ao 

produzir Arte”, cuja escolha teve por critério as necessidades dos sujeitos 

identificadas pela pesquisadora, considerando as condições dos aprendizes (para 

quem ensinar). As apresentações realizadas pela pesquisadora e as solicitações de 

tarefas aos sujeitos levaram em conta os aspectos anteriormente trabalhados, como 

o contexto em que o ensino de Arte é feito, as diretrizes oficiais em que o ensino de 

Arte é realizado, o conhecimento sobre ensino (conceitos de comportamento e 

contingências de reforçamento) e as condições dos aprendizes (para quem ensinar).  

 

O Módulo 4 destinou-se a ensinar a proposição de atividades e estratégias de 

ensino ao elaborar planejamento de aula de Arte (de modo semelhante à seleção de 

um conteúdo acadêmico nessa ou em qualquer outra disciplina), em função dos 

objetivos propostos e em consonância com todos os outros elementos já 

trabalhados, quais sejam, as características dos aprendizes (para quem ensinar) e o 

contexto em que se desenvolve o programa de ensino (contingências institucionais).  

A pesquisadora apresentou os objetivos de ensino de Arte trabalhados no módulo 

anterior (examinar o produto artístico e expressar idéias, sentimentos e emoções ao 

produzir Arte) e, em seguida, solicitou aos sujeitos que propusessem atividades de 

ensino adequadas aos objetivos propostos, indicassem procedimentos adequados 

para desenvolver as atividades de Arte propostas e que testassem a atividade 

proposta, caso esta não fosse conhecida pelo sujeito.  

 

Os comportamentos ‘iniciais’ para elaborar um programa de ensino (variáveis 

independentes), que propôs desenvolver no programa de capacitação foram, 
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portanto, relativos ao estabelecimento de objetivos gerais e intermediários, e sua 

consecução em termos de atividades e estratégias de ensino partindo de 

contingências legais, institucionais e características dos aprendizes.  

 

A partir do treinamento proposto, baseado fortemente em objetivos (o que ensinar), a 

autora listou e observou uma série de comportamentos incluídos na classe geral de 

comportamentos de ensinar (variáveis dependentes), que deveriam estar sendo 

afetados pelo programa de capacitação, embora não estivessem, todos eles, sendo 

diretamente ensinados. Eles foram: Ministrar aula de arte (executar procedimentos 

de ensino – papel do professor); escolher modalidade artística (planejar o que 

ensinar); Escolher técnica (s) para realizar atividade (planejar ensino - papel do 

professor); Contemplar objetivos da área de arte ao desenvolver atividades em aula 

de arte (o que ensinar em congruência com a execução de procedimentos de 

ensino); Providenciar materiais para atividade de arte (planejamento e execução 

intencional e sistemática de procedimentos de ensino, com autonomia); Adaptar 

recursos quando necessário (planejamento e execução intencional e sistemática de 

procedimentos de ensino, com autonomia); Explicitar objetivos de aprendizagem 

(papel do professor e ‘o que ensinar’); Comentar trabalhos dos alunos (Papel do 

professor – arranjo de contingências de reforçamento); Promover contingências para 

o trabalho do aluno (Papel do professor – arranjo de contingências de reforçamento); 

Definir características do produto a ser gerado pelo aluno (o que ensinar); Garantir 

conclusão da tarefa iniciada (Como ensinar – correta e efetiva utilização de 

reforçadores e arranjo intencional e contingências de reforçamento – papel do 

professor); Encaminhar trabalho do aluno quando pronto (Como ensinar – correta e 

efetiva utilização de reforçadores e arranjo intencional e contingências de 

reforçamento – papel do professor); Expor trabalho do aluno (Como ensinar – 

correta e efetiva utilização de reforçadores e arranjo intencional e contingências de 

reforçamento – papel do professor); Dar acesso aos alunos-autores aos trabalhos 

armazenados (Como ensinar – correta e efetiva utilização de reforçadores e arranjo 

intencional e contingências de reforçamento – papel do professor).  

 

Resumindo, os principais aspectos trabalhado foram a formulação/seleção dos 

objetivos gerais do ensino de arte e sua análise em termos de objetivos 
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intermediários, com ajuda dos PCNS, dicas da pesquisadora sobre como conseguir 

material para as aulas de Arte e como transformar tais objetivos e materiais em 

atividades de ensino de arte. O trabalho indica que o ensino de objetivos a 

professores que não possuem conhecimento sobre o conteúdo pode não trazer 

resultados satisfatórios, uma vez que o professor fica sem condições de escolher 

atividades que sejam congruentes entre si e com os objetivos. Outra conclusão 

importante que o trabalho traz é que o professor deve ter conhecimento sobre o 

repertório inicial dos alunos e suas necessidades de aprendizagem antes de definir 

seus objetivos. Ainda, outro aspecto interessante que o trabalho apresenta diz 

respeito à ‘crença’ no ensino e na capacidade do aprendiz, por parte do professor, 

como uma condição básica (necessária, embora não suficiente) para que ocorra a 

aprendizagem; segundo palavras da autora, um pré-requisito, é que as concepções 

de aprendizagem e de ensino do professor incluam a crença na possibilidade do 

aluno aprender mediante o ensino, respeitada sua singularidade e seu repertório 

inicial.    

 

 

 


