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Melo, Ana Cecilia da C. C. (2009). Instruções como parte de práticas educacionais: um 
exemplo numa escola de Educação Infantil. Dissertação de Mestrado. 105p. PUC-SP. 
 
Linha de Pesquisa: Desenvolvimento de Metodologias e Tecnologias de Intervenção  
 

RESUMO 
 
O objetivo principal deste estudo foi investigar a apresentação de instruções pelo 

professor aos alunos da Educação Infantil. O estudo foi conduzido com alunos de duas 
turmas e suas respectivas professoras, sendo uma classe de Pré-Alfabetização (crianças 
entre cinco e seis anos de idade) e a outra de Jardim (crianças entre três e quatro anos de 
idade). As filmagens foram realizadas durante dois dias letivos, cada sessão teve 
duração de cerca de uma hora e ocorreu dentro da sala de aula durante as atividades 
normais. Posteriormente, todas as sessões foram transcritas e, em seguida, divididas em 
episódios instrucionais. Estes episódios foram, então, organizados num quadro, em suas 
respectivas colunas: situação antecedente à instrução, instrução em si, comportamento 
do(s) aluno(s) subseqüente à instrução e comportamento da professora após resposta 
do(s) aluno(s). Em seguida, as instruções foram classificadas. Primeiro, se estas eram 
instruções coletivas ou individuais. Depois em termos de topografia, se estas eram: 
instrução oral, instrução oral combinada com visual, instrução oral combinada com 
demonstração e por último, instrução oral combinada com visual e com demonstração. E 
ainda, em função das características relacionais, se estas apresentavam ou não os 
componentes da tríplice contingência. O comportamento do aluno (se ele seguia 
totalmente, parcialmente ou não seguia as instruções) também foi analisado. E por 
último, foi analisado o comportamento subseqüente da professora se ela fez: algum 
comentário ou gesto positivo; um comentário ou gesto negativo; não emitiu comentário 
algum, apenas direcionou o olhar; enfatizou a instrução anterior; ou se ela não faz 
menção alguma às respostas dos alunos e se engaja em outra atividade. Em relação, ao 
público das instruções para a classe do Pré, o número de instruções coletivas e 
individuais foram muito próximo. Já na classe do Jardim, o número de instruções 
individuais foi maior, principalmente, em função da atividade exercida em um dos dias 
de coleta. Já em termos de forma, predominaram as instruções orais – sem utilizar outros 
recursos. Em termos de características relacionais, o maior número de instruções, tanto 
numa turma quanto na outra, foi instruções que especificavam somente a resposta. No 
que diz respeito, ao comportamento do aluno, a maioria das instruções foram seguidas. 
Sendo que, não houve muita diferença  no seguir instrução em relação à forma das 
instruções e suas características relacionais. Entretanto, no que diz respeito a seguir 
instruções, as instruções individuais tiveram um percentual mais alto em relação às 
coletivas. O número alto de instruções por minuto foi um fator interessante. Outra 
possibilidade analisada foi a presença da resposta de observação, visto que, quando esta 
era presente, o seguir instrução era mais alto. E por último, a clareza das instruções 
emitidas, pois a utilização de perguntas e ironia parece dificultar o seguimento da 
instrução. Assim, concluímos que a análise da quantidade de instruções emitidas e de 
suas respectivas características deve ser conteúdo indispensável para cursos de formação 
de professores. 

 
Palavras-chave: instrução, regras, educação infantil, comportamento governado por 
regras  



 

  

 
Melo, Ana Cecilia da C. C. (2009). Instructions as an educational resource: an example 
in a Pre-School.  
 

ABSTRACT 
 
The main objective of this study was to investigate the presentation of 

instructions by the teacher to students of early childhood education. The study was 
conducted with students in two classes and their teachers, one class with children 
between five and six years old and the other with children between three and four years 
old. The shooting was made during two school days, each session lasted about an hour 
and occurred within the classroom during normal activities. Thereafter, all sessions 
were transcript and then divided into instructional episodes. These episodes were then 
organized into a table in their respective columns: a situation antecedent to instruction, 
instruction in itself, the behavior of the student after the instruction and the behavior of 
the teacher after the student’s response. Then, instructions were classified. First, 
whether they were individual or group instructions, then in terms of topography, 
whether they were: oral instructions, oral instructions combined with visual instructions, 
oral instructions combined with demonstration and finally, oral instruction combined 
with visual instructions and demonstration. Also, depending on relational 
characteristics, whether or not they had the components of triple contingency. The 
behavior of the student (whether he followed instructions fully, partially or did not 
follow them) was also analyzed. And lastly, the subsequent behavior of the teacher was 
analyzed on whether she did: some positive comment or gesture, a negative gesture or 
comment, not issue any comment, only directed a gaze, emphasize the previous 
instruction, or if she did not make any mention to the students’ response and engaged in 
another activity. In terms of the public of the instructions, in the older class, the number 
of group and individual instructions were very close. In the youngest class, the number 
of individual instructions was higher, mainly because of the activity performed in one of 
the days of the shooting. In terms of form, oral instructions were predominant – without 
the use of other resources. In terms of relational characteristics, the higher number of 
instructions, in both classes, was instructions that specified only the response. 
Regarding the behavior of the student, most instructions were followed. There was not 
much difference in following instruction in terms of the form of instructions and in 
terms of their relational characteristics. However, regarding following instructions, the 
individual instruction had a higher proportion as compared to the group ones. The high 
number of instructions per minute was an interesting factor. Another possibility 
examined was the presence of the response of observation, since when it was present; 
the response of following instructions was higher. And finally, the clarity of the 
instructions issued, since the use of questions and irony seems to make following the 
instructions more difficult. Thus, we conclude that the analysis of the number of 
instructions issued and their respective characteristics should be essential content in 
teachers’ training courses. 

 
 
Key words: instruction, rules, Pre-School, rule governed behavior 
 



A Educação Infantil no Brasil inicia de forma regulamentada a partir da 

promulgação da CLT em 1943, ocorrendo então, em função da necessidade de cuidar 

dos filhos das mães trabalhadoras. Desta forma, a Educação Infantil já nasce com um 

sentido de cuidar – fala-se, neste texto, em cuidados com a alimentação, higiene e 

segurança. 

 Em 1971, a Lei 5.692 traz novamente algumas questões em relação à Educação 

Infantil, mas tem um texto muito vago sobre quais são os seus objetivos. Somente na 

Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, quando foram aprovadas as 

reformas constitucionais, temos finalmente um texto onde se fala em “instituições 

educativas de qualidade”. E onde, foi então, estabelecido que a Educação Infantil deve 

promover os direitos da criança à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, cultura e 

convivência familiar e comunitária; colocando-a a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

 Mais tarde, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz ainda de forma 

mais consistente os direitos e deveres das crianças. E, em 1993, o MEC publica alguns 

ensaios apontando para uma nova postura, porém, é apenas em 1996 que é publicada a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n° 9.394 e, somente em 1998, que o 

MEC publica o R.C.N. E. I. (Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil). 

 Estas questões históricas trazem herança para o sistema atual. Ainda hoje, 

estamos num momento de transição entre o caráter assistencialista e um sistema 

educacional. 

 No R.C.N. E. I. (1998) é colocada a questão de que: 

Modificar essa concepção de educação assistencialista significa 

atentar para várias questões que vão muito além dos aspectos legais. 

Envolve, principalmente, assumir as especificidades da educação 
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Infantil e rever concepções sobre a infância e aprendizagem. 

(RCNEI, 1998, p.17) 

Entretanto, as definições de “cuidar” e “educar” não são claras, nem neste 

documento, e nem em outros sobre Educação Infantil. É certo que nesta idade (entre 0 e 

6 anos de idade), a criança precisa ser educada e cuidada, até por que ela precisa do 

auxílio de um adulto para o atendimento de muitas das suas necessidades. 

Bodoni (2008) afirma que o processo de ensino e aprendizagem na Educação 

Infantil deve privilegiar o cuidar e o educar como indissociáveis. Esta afirmação pode 

trazer concepções dúbias entre qual o papel do professor na Educação Infantil. Mais 

ainda, pelo fato de que o conceito de que a criança nesta idade vai à escola apenas para 

brincar ainda é bastante comum. E, com esta idéia, é possível que o papel do professor 

acabe sendo apenas o de um “cuidador”.  

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases (1996), a Educação Infantil - primeira etapa 

da educação básica – tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis 

anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade. Ainda de acordo com o governo, a 

educação infantil será oferecida em creches, ou entidades equivalentes, para crianças de 

até três anos de idade e em  pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade. 

É então, responsabilidade do professor de Educação Infantil ensinar além dos 

pré-requisitos para o conteúdo acadêmico, ensinar também comportamentos e 

habilidades sociais, hábitos de higiene, organização espacial da sala de aula e conduta 

em relação aos outros alunos e demais pessoas da escola. Como exemplo, podemos 

colocar que a própria organização da sala é considerada parte do ensino deste período, o 

fato de aprenderem a ir ao banheiro sozinho também, a questão de dividir  brinquedos 

com um outro aluno, ou até mesmo ir à sala da diretora buscar algum item. 
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Neste cenário complexo, o professor de Educação Infantil encontra ainda turmas 

numerosas, salas de aula precárias e poucos recursos nas escolas. E a sua formação, na 

maioria das vezes, não o preparou adequadamente para o ensino, muito menos em 

condições tão adversas. Entretanto, apesar deste cenário, cabe a este professor ensinar. 

A extensão disto é entender este termo e outros correlacionados. Desta forma, 

algumas definições são necessárias antes de prosseguirmos. Primeiramente, é preciso 

entender o termo ensinar sob a ótica da Análise do Comportamento. De acordo com 

Skinner (1972), ensinar significa arranjar contingências de reforçamento que façam com 

que o comportamento do aluno mude na direção desejada. Assim, os professores devem 

facilitar o aparecimento do comportamento, que de outro modo seria adquirido 

vagarosamente ou até poderia não aparecer nunca. Ele coloca ainda que “ensinar é o ato 

de facilitar a aprendizagem; quem é ensinado aprende mais rapidamente do que quem 

não é.”(p. 04) 

Ainda sobre ensinar, Skinner (1972) afirma que: “se é preciso haver uma 

metáfora para representar o ensino, instrução (ou melhor, construção) serve. Neste 

sentido se diz que o professor informa o aluno, querendo dizer que seu comportamento 

ganha forma ou molde. Ensinar é edificar no sentido de construir.”(p. 03)  

No livro Aprendizagem: Comportamento, Linguagem e Cognição, Catania 

(1999) denominou o comportamento sob o controle direto das conseqüências de 

“comportamento modelado por contingências” e o comportamento sob controle de 

instruções de “comportamento governado por regras ou verbalmente governado”. As 

propriedades de um e outro são distintas. 

Catania (1999) afirma ainda que “a função mais simples e mais óbvia do 

comportamento verbal é a instrucional: é uma maneira pela qual um organismo leva 

outro a fazer alguma coisa” (p. 241) e, coloca ainda que as instruções são utilizadas nas 
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situações em que as contingências naturais são ineficazes ou eficazes somente no longo 

prazo. O autor exemplifica com a situação de um pai ao ensinar ao filho que colocar as 

mãos no fogão queima. Neste caso, é necessário utilizar uma instrução, pois a 

modelagem seria ineficaz, pois não evitaria que a criança queimasse as mãos. 

Skinner (2003) afirma que o estímulo verbal gerado por um orador pode alterar a 

probabilidade de uma resposta verbal ou não-verbal ocorrer no ouvinte. Ele afirma ainda 

que “o orador tem muitos efeitos sobre o ouvinte” (p. 445) e que um desses efeitos pode 

ser chamado de “instrução”. Ele cita, ainda, um exemplo: 

(...)que um homem tem familiaridade com um aparelho elétrico e possui um 

conjunto de respostas de esquiva controladas por partes deste aparelho que são 

eletricamente carregadas ou quentes. Ao trabalhar com um novo aparelho, 

adquire, talvez sem qualquer instrução verbal, um comportamento de esquiva 

apropriado  com respeito a certos aspectos. O processo é naturalmente aversivo e 

pode não ser necessário se o indivíduo for instruído no uso do aparelho. Quando  

se lhe diz, por exemplo, que certos terminais são quentes, evita-os mesmo que 

não tenha recebido deles estimulação aversiva. (...) (Skinner, 2003, p. 445-446) 

 

Glenn (1987) especifica que regra é a) um objeto no ambiente, b) um tipo 

especial de estímulo verbal e, c) um estímulo que especifica uma contingência. Em 

termos de um objeto no ambiente, ela define que a regra precisa ser “identificável”e 

“confiável”, estar lá antes do início do evento e ser uma variável independente, não é 

necessariamente um estímulo discriminativo, nem estímulo condicionador e nem 

reforço. Em termos de um tipo especial de estímulo verbal, a autora especifica que a 

regra precisa ser identificada independente do comportamento controlado por ela, assim, 

requer que ela seja estabelecida antes da sua função na relação comportamental. Por 
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último, a autora especifica que um estímulo verbal para ser qualificado como regra, 

precisa estabelecer no mínimo dois eventos e a relação entre estes precisa ser contígua.  

Albuquerque (2001) afirma que para classificar estímulos antecedentes verbais 

como instruções, estes não precisam, necessariamente, especificar os três elos que fazem 

parte da tríplice contingência (o evento antecedente, a resposta a ser emitida e as 

possíveis conseqüências). Por exemplo, para o autor, uma instrução pode especificar 

apenas a resposta a ser emitida, assim, “Não pegue o lápis do colega!” é considerada 

uma instrução.  

Além disto, na literatura da Análise do Comportamento, existe uma polêmica 

entre a real função e status das instruções e ainda sobre a utilização do termo instrução 

ou regras. Skinner (1969) as define como estímulos especificadores de contingências, e, 

funcionalmente como estímulos discriminativos. Posteriormente, Schlinger (1993) as 

considera estímulos que alteram as funções de outros estímulos. 

Segundo Albuquerque (2001) as instruções podem exercer múltiplas funções e, 

por isso, não devem ser classificadas apenas por uma ou outra de suas funções. O autor 

afirma ainda que as instruções podem ser entendidas como “estímulos antecedentes que 

podem descrever contingências e exercer múltiplas funções.” (p.139)  

Para efeito deste estudo, estaremos usando os termos regra e instrução 

indistintamente. E, adotaremos a definição de que a regra/instrução não precisa 

necessariamente especificar as contingências, estas podem estar tanto implícitas, quanto 

explícitas. Com esta decisão, temos ciência de que a seleção das instruções carrega uma 

interpretação da pesquisadora. Entretanto, entendemos que para efeito deste estudo, é 

necessário considerar assim, visto que gostaríamos de analisar o comportamento que 

estes estímulos verbais aparentemente evocam. 
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Hayes, Brownstein, Zettle, Rosenfarb e Korn (1986), levantam a questão sobre 

as razões que temos para seguir regras. Os autores colocam duas possibilidades: sendo a 

primeira, a história passada do sujeito – correspondência entre a regra e a contingência, 

tanto as contingências sociais quanto as não-sociais. Este tipo de seguimento de regra é 

chamado de tracking  (caminho já trilhado) e a regra que a estabelece é  chamada de 

track (rastro, segundo tradução do livro de Catania, 1999). O reforço, neste caso, é o 

resultado de contingências naturais relevantes ao comportamento em si. 

 Já a segunda forma é chamada de pliance (aquiescência, segundo tradução do 

livro de Catania, 1999), nesta forma a regra é seguida em função da correspondência 

entre a regra e o reforço recebido no passado. A regra em si é chamada de ply e neste 

caso, é preciso que a comunidade verbal estabeleça tanto a regra quanto o reforço e 

possam assim, monitorar o comportamento correspondente e controlar o reforço. 

Na literatura da Análise do Comportamento, são muitos os experimentos 

realizados demonstrando as diferenças encontradas em função da produção de novos 

comportamentos por modelagem e por instrução. A seguir, analisaremos três estudos 

onde podemos observar esta questão do comportamento produzido através de 

modelagem e do comportamento gerado a partir de instruções.  

O primeiro estudo a ser apresentado aqui é a pesquisa de Ayllon e Azrin (1964) 

num hospital psiquiátrico que tem como objetivo relacionar os efeitos da apresentação 

de instruções e do reforço. Nesta pesquisa, os autores trabalharam com 18 pacientes com 

idade entre 33 e 65 anos, em duas condições distintas, mas em ambas, eles pretendiam 

ensinar os pacientes a utilizarem os talheres. Na primeira condição, os pacientes não 

receberam instrução alguma e receberam reforço (cigarro, café, bala) quando 

apanhavam os talheres. Já na segunda condição, os pacientes recebiam instrução para 

apanhar os talheres e recebiam reforço quando o faziam. O resultado apresentado foi de 
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que, na segunda condição, o percentual de pacientes apanhando os talheres era de 80%, 

enquanto na primeira condição, o percentual não passava de 10%, o que não era 

diferente da linha de base inclusive. Um ano depois, 33% destes pacientes ainda 

apanhavam os talheres. Com estes resultados, os autores ainda não tinham certeza se a 

instrução sem reforço teria obtido os mesmos resultados, pois na segunda condição os 

pacientes recebiam instrução e reforço. 

Alguns meses depois, os autores resolveram trabalhar um segundo experimento, 

desta vez com 20 pacientes, entre 22 e 73 anos (sendo que 12 haviam participado do 

primeiro experimento). Neste experimento, também temos duas condições; a primeira na 

qual o experimentador apresenta as instruções, mas os pacientes não são 

conseqüenciados, e a segunda, na qual o experimentador apresenta a instrução e a 

conseqüência.  Neste caso, a conseqüência era um atraso no recebimento da comida, 

quando o comportamento de utilizar os talheres não era apresentado. Os percentuais 

obtidos foram ainda mais altos: na primeira condição entre 40% e 70% dos pacientes 

chegaram a apanhar os talheres, sendo que, ao final, 25% deles continuavam 

apresentando tal comportamento de forma consistente. Já na segunda condição, o índice 

alcançado foi de 90% a 100% . 

Os pesquisadores concluíram que a instrução verbal é de grande importância, 

mas que sem o reforço a sua eficiência fica comprometida. Assim sendo, a instrução 

poderia gerar ou produzir um comportamento, mas não o manteria, o que poderia indicar 

que instrução e reforço são complementares. Os resultados deste estudo ressaltam a 

necessidade de as respostas emitidas produzirem conseqüências juntamente com a 

apresentação de instruções.  

No segundo experimento aqui apresentado, este de Catania, Matthews e Shimoff 

(1982), os pesquisadores utilizaram 50 universitários e um equipamento desenvolvido 
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para este fim, com o objetivo de investigar os diferentes efeitos da instrução verbal e da 

modelagem sobre o responder não-verbal. O experimento solicitava que os sujeitos 

formulassem descrições de seu desempenho e, algumas vezes, o experimentador instruía 

a descrição, e outras vezes, modelava. Os sujeitos deveriam trabalhar num esquema 

múltiplo de razão numa chave e de intervalo na outra. Depois, os sujeitos tinham que 

completar a frase: “o modo de acender a luz verde com o botão da esquerda/direita é ...”. 

No Grupo Instrução, os sujeitos recebiam dicas sobre o que escrever (sendo que, alguns 

recebiam dicas coerentes com o esquema e outros não) e no Grupo Modelagem os 

sujeitos recebiam pontos pela descrição.   

Os autores concluem que um controle consistente ocorre quando as respostas 

verbais foram modeladas e não somente instruídas. Entretanto, também concluíram que 

é mais difícil estabelecer um novo comportamento verbal através de modelagem, mas 

uma vez estabelecido, este controla muito mais o comportamento não-verbal. Em 1985, 

os autores retomam este trabalho fazendo uma nova pesquisa, desta vez com sete 

universitários. Assim, concluem que, quando o aluno era instruído sobre as respostas 

verbais, a correspondência entre o comportamento verbal e a ação não era encontrada 

sempre (às vezes sim, às vezes não). Todavia, quando o comportamento verbal foi 

modelado, a correspondência entre o comportamento verbal e o não verbal era bem 

maior.  

Já no terceiro estudo, Paracampo (1998), investigou se comportamentos verbais e 

não verbais mudam acompanhando as mudanças nas contingências programadas para o 

comportamento não verbal. Trinta e três crianças, entre sete e oito anos, foram expostas 

a um procedimento de escolha segundo o modelo. Em cada tentativa, a pesquisadora 

apresentava um estímulo modelo e dois de comparação, em seguida, ela acendia uma luz 

e a criança deveria escolher um dos estímulos de comparação. Caso a luz X estivesse 
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acesa, a criança deveria escolher o estímulo igual ao modelo, caso a luz Y estivesse 

acesa, a criança deveria escolher o estímulo diferente do modelo. A luz X ou Y (verde 

ou vermelha) era estabelecida, em cada condição, de acordo com a contingência 

programada. Como reforço, as crianças recebiam fichas que poderiam ser trocadas por 

brinquedo posteriormente.  

Foram dois experimentos; o Experimento I tinha duas condições. Na primeira 

condição, as respostas não verbais reforçadas não foram instruídas. Já na segunda 

condição (Condição de Instrução), estas foram previamente instruídas, eram três fases 

distintas e a mudança entre elas não era sinalizada. Na fase I, foram reforçadas as 

respostas não verbais de escolher o estímulo igual na presença da luz verde e o diferente 

na presença da vermelha; na fase II, o diferente na presença da luz verde e o igual na 

presença da  vermelha e, na fase III, reforçavam-se escolher o igual no aparecimento da 

luz verde e escolher o diferente na presença da luz vermelha. Durante cada uma das 

fases, o participante era perguntado sobre o que ele deveria fazer para receber as fichas 

(reforço). Já no Experimento II, repetiram-se as duas condições apresentadas acima e 

acrescentou-se uma terceira condição – Condição Múltiplas Instruções; nesta havia três 

fases também, cada uma iniciada com uma instrução diferente correspondente às 

contingências. Na primeira fase, foram reforçadas as respostas não verbais de escolher o 

estímulo igual na presença da luz verde e diferente na presença da amarela; na segunda 

fase, foram reforçadas escolher o igual na presença da luz amarela e o diferente na 

presença da luz vermelha e, na última fase, reforçou-se escolher o igual na presença da 

luz verde e o diferente na presença da luz vermelha. 

  Nos dois experimentos realizados, a autora encontrou resultados que indicam 

que, quando o comportamento não verbal é estabelecido por reforçamento diferencial, 

tanto o comportamento não verbal quanto o verbal podem mudar quando ocorrem 
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mudanças nas contingências programadas. Já os comportamentos estabelecidos através 

de instruções tendem a não se alterar quando ocorrem mudanças nas contingências 

programadas.  

Os três estudos descritos acima pesquisam a relação entre o comportamento 

estabelecido por modelagem versus o comportamento estabelecido por instrução. Cada 

um deles analisa uma questão diferente e terá um impacto distinto no nosso trabalho.  

O estudo  Ayllon e Azrin (1964) ressalta a importância do reforço para a 

manutenção do comportamento. Ao analisarmos a eficiência da instrução na sala de 

aula, estaremos analisando também o comportamento da professora subseqüente à 

resposta do aluno após a emissão da instrução, verificando exatamente a relação do 

reforço. Seria o reforço tão importante em sala de aula como foi demonstrado no estudo 

de Ayllon e Azrin? 

No segundo estudo, Catania et al. (1982/1985), a conclusão apresentada é de 

que, quando o aluno era apenas instruído sobre o que falar, a correspondência verbal 

nem sempre era encontrada. Sendo numa sala de aula, a instrução sobre o que falar um 

recurso vastamente utilizado, como será o resultado da correspondência entre a instrução 

do comportamento verbal e o comportamento verbal propriamente dito? Para verificar 

esta correspondência, analisamos o comportamento do(s) aluno(s) após a emissão da 

instrução.  

Nos dois experimentos de Paracampo (1998), a autora conclui que o 

comportamento instruído não muda quando as contingências são alteradas. Numa sala 

de aula, muitos são os comportamentos que se repetem, porém, em contingências 

distintas. Por exemplo, uma criança é instruída para não falar numa situação onde a 

professora conta uma estória. Será que alteradas as contingências (exemplo, uma 
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situação onde a professora está explicando uma atividade) e a criança não receber 

instruções, as criança repetirá o comportamento de ficar calada?  

 Os três estudos seguintes analisam a instrução em si, sendo os dois primeiros, 

instruções emitidas por professoras para seus alunos e, o terceiro, instruções emitidas 

por um técnico para seus jogadores. Nestes, estaremos observando, principalmente, a 

eficiência da instrução em termos do público a quem se destina, da forma como se 

apresenta e suas características relacionais. 

O primeiro estudo a ser apresentado é o de Hersh (1990). Este teve como 

objetivo principal descrever e classificar os operantes verbais utilizados por uma 

professora de uma classe experimental e outras duas professoras de classes regulares 

para dois alunos que freqüentavam as três turmas e haviam sido diagnosticados com 

problemas de aprendizagem. 

A pesquisadora filmou 27 aulas (descartou 3 aulas), transcreveu as 24 restantes e 

categorizou os comportamentos. Primeiro, analisou as instruções em cinco categorias: 1) 

mando instrucionais, 2) mandos instrucionais/perguntas, 3) mandos instrucionais de 

manejo, 4) mandos de disciplina e, 5) mandos de organização. Em seguida, classificou 

as tarefas em si, como: tarefa de transcrição/cópia, tarefa de transcrição/ditado e tarefa 

intraverbal – esta dividida ainda em descrição, explicação e exemplificação. 

Ainda em termos das instruções, a autora analisou se as instruções requisitavam 

uma resposta dos alunos: oral ou não. Se as instruções eram relacionadas a questões 

acadêmicas ou comportamentais. E, se as instruções eram endereçadas ao grupo ou a 

alunos específicos. A autora analisou também a quantidade de instruções por minuto. 

As respostas dos alunos e as respostas subseqüentes das professoras também 

foram analisadas. Em relação aos alunos, as respostas foram classificadas como: aderiu 
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à instrução, não aderiu, aderiu parcialmente e não foi possível determinar. Em termos do 

comportamento subseqüente das professoras, foram classificadas como: professora faz 

anotação, professora comenta (de forma oral ou gestual), ela não comenta, mas faz 

contato visual, e a professora não observa o comportamento. 

A razão de instruções por minuto foi maior na classe experimental, e os alunos 

desta classe seguiam mais as instruções. Nesta classe, foram emitidas mais instruções do 

tipo “instruções/perguntas” do que nas classes regulares. Já nas classes regulares, foram 

emitidas mais as instruções do tipo “instruções mando”. Na classe experimental, em 

termos do comportamento da professora, o maior número de resposta foi “a professora 

faz anotação”, enquanto, nas classes regulares foi “a professora não observa”. 

Um segundo estudo no âmbito educacional e que também tem crianças como 

sujeitas, foi o de Schmidt (1999), que teve como objetivo analisar os efeitos da instrução 

e das contingências sobre o comportamento verbal e não verbal em sala de aula. A 

pesquisadora trabalhou com uma professora de Educação Especial e cinco alunos 

portadores de algum grau de deficiência.  Seu objetivo era verificar como a professora 

utilizava os recursos instrucionais na interação com seus alunos e como estes reagiam. 

Schmidt (1999) utiliza o termo instrução para se referir aos estímulos verbais que 

antecedem um comportamento do ouvinte. Foram realizadas filmagens em cinco dias de 

aula.  

Após a filmagem, a autora citada categorizou as várias atividades desenvolvidas 

pela professora, selecionou apenas uma atividade (no caso, a aula de matemática), e 

transcreveu esta atividade. Em seguida, a pesquisadora dividiu a “aula de matemática” 

em episódios instrucionais, e classificou-os segundo critérios que serão apresentados em 

seguida. 
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A primeira classificação utilizada foi em relação ao público das instruções, se estas 

eram instruções individuais ou coletivas. Depois, em relação aos recursos utilizados, 

instrução oral, instrução oral combinada com recurso visual, instrução oral combinada 

com alguma demonstração e por último, instrução oral combinada  com recurso visual e 

com alguma demonstração. Em seguida, a autora classificou o comportamento do aluno, 

como acerto, erro, desempenho indeterminado, acerto após correção e erro após 

correção. Depois, ela classifica os procedimentos de correção da professora, como: 1) 

repetição da instrução inicial, 2) correção oral, 3) correção oral e visual, 4) correção oral 

e demonstração, 5) correção oral, visual e demonstração e  6) correção oral e ajuda 

física. E, por último, a autora classificou a conseqüência apresentada pela professora, 

seguindo uma classificação similar a de Hersh (1990): 1) observa/ouve a resposta do 

aluno e faz comentários positivos, 2) observa/ouve a resposta do aluno e faz comentários 

negativos, 3) observa/ouve e não faz comentários e 4) ignora. 

A conclusão deste trabalho é de que a instrução oral (sem outros recursos) foi a 

mais utilizada e que os alunos seguiam as instruções na maior parte do tempo, embora 

nem sempre de forma correta (condizente com o comportamento esperado e/ou desejado 

pela professora). Quando a instrução era feita de forma individualizada, os alunos 

apresentaram mais comportamentos corretos – em acordo com a instrução dada pela 

professora. A possibilidade apresentada pela autora é o fato de que nestes momentos, a 

professora oferecia maior ajuda para um desempenho correto. 

Um outro estudo aqui apresentado é o de Jensen (2009), que tem como objetivo 

analisar exclusivamente as instruções e não seus efeitos. Outra diferença é que  este 

estudo não tem a sala de aula como ambiente. Esta pesquisa visa caracterizar o 

comportamento de um treinador em fornecer instruções para seus jogadores na rotina de 

três jogos consecutivos da fase classificatória de um torneio de futebol. As verbalizações 
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do treinador para os 25 jogadores foram gravadas em vídeo e, posteriormente, 

transcritas. Nos três jogos escolhidos, a pesquisadora trabalhou em três fases: 1) 

preleção efetuada antes do último treino de campo, 2) preleção efetuada antes do jogo 

no dia do mesmo e 3) preleção efetuada no primeiro treino após o jogo.  

Foram adotados três critérios para a classificação das instruções. O primeiro, em 

relação à audiência, se as instruções eram coletivas ou individuais. O segundo critério 

foi em relação à topografia e baseado em Schmidt (1999): 1) vocal, 2) vocal combinada 

com visual, 3) vocal combinada com demonstração e 4) vocal combinada com visual e 

demonstração. O último critério foi em relação às características relacionais das 

instruções. Assim, se as instruções eram completas (antecedente, resposta e 

conseqüência); se continham apenas a resposta; ou se eram compostas de resposta e 

conseqüência; ou compostas de resposta e antecedente. 

Muitos são os estudos na Análise do Comportamento que pesquisam a questão 

da instrução no controle do comportamento. Isto tem sido abordado de diferentes 

maneiras. Os três últimos estudos apresentados pesquisam a instrução e as suas 

características, e será este o objetivo deste estudo. Descrever, primeiramente, os tipos de 

instruções apresentadas pelas professoras, destacando a quem estas são endereçadas, a 

forma destas instruções e se estas descrevem ou não os componentes da tríplice 

contingência. E, em seguida, analisar o comportamento emitido pelos alunos a partir da 

instrução, e o comportamento emitido pela professora a partir da emissão do 

comportamento do aluno.  
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Método 

 

Participantes 

 

O estudo foi conduzido com 52 alunos e 2 professoras, sendo uma  classe de pré-

alfabetização (crianças entre cinco e seis anos de idade) com 26 alunos e outra classe de 

Jardim (crianças entre três e quatro anos de idade) com 26 alunos também. Alguns 

alunos não estiveram presentes nos dois dias de coleta, de qualquer forma suas 

interações no dia em que estavam presentes foram consideradas.  

Tanto o responsável pela escola, quanto a professora e os pais dos alunos 

considerados assinaram um termo de consentimento para a realização desta pesquisa. 

Em função desta coleta ter sido realizada como parte de um projeto coordenado pela 

Professora Doutora Maria Regina Cavalcante, docente da UNESP – Bauru, os termos 

citados e o encaminhamento ao Comitê de Ética foram feitos através da Professora 

Maria Regina e seguiu as normas da Universidade citada. 

 

Situação de coleta de dados 

 

 A coleta ocorreu numa escola pública de Educação Infantil em uma cidade no 

interior do estado de São Paulo. Foi realizada na sala de aula utilizada por estas 

professoras e estes alunos, com a sua disposição já estabelecida em função das 

atividades a serem realizadas naquele dia. Nesta escola, por falta de espaço físico, é 

necessário que cada sala seja utilizada por duas classes. Assim sendo, enquanto uma 
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turma está ocupando a sala, a outra está em atividade no parque da escola. As turmas 

selecionadas para o nosso estudo, coincidentemente, dividiam a mesma sala de aula.  

Esta sala em questão era composta de material típico de uma sala de aula de 

Educação Infantil, com mesas e cadeiras pequenas para as crianças e uma mesa e uma 

cadeira para a professora. Na frente da sala havia uma lousa e um armário. No fundo da 

sala havia estantes, nelas estava o material a ser compartilhado pelos alunos, tais como 

lápis de cor e canetinha, e as pastas dos alunos (cada aluno tinha uma pasta onde 

guardavam os cadernos a serem utilizados em sala de aula). As estantes eram divididas 

entre as duas turmas e, assim, as pastas e os materiais eram mantidos separados, 

evitando que uma turma utilizasse o material da outra.  

Em cada uma das paredes laterais havia duas grandes janelas de vidro e uma 

porta de vidro, isto permitia a entrada de bastante luminosidade natural, porém, a sala 

ficava devassada para o pátio de um lado e para o corredor do outro. Havia cortinas nas 

janelas e nas portas, mas não cobriam toda a extensão das mesmas. 

Foram mantidas ainda todas as informações que estavam em suas paredes, 

trabalhos expostos e cartazes. Tivemos um dia de ambientação para minimizar o “efeito 

câmera” e a presença de um observador na sala. A câmera esteve na maior parte do 

tempo posicionada num dos cantos da sala. Em alguns momentos, houve necessidade de 

movimentação da mesma, em função do deslocamento da professora. O foco da câmera 

era sempre a interação professor – aluno, tentando abranger sempre o maior número de 

alunos possível no enquadramento.  

A rotina desta escola consistia em as crianças entrarem às 8h00min direto para a 

sala de aula ou para o parque (conforme a sua turma), sendo que uma vez por semana 

todas as turmas aguardavam no pátio para cantarem o hino nacional. Após a entrada, as 

professoras iniciavam uma roda e, geralmente, cantavam algumas músicas e falavam 
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sobre as atividades do dia. As turmas que estavam no pátio tinham atividades livres ou 

direcionadas – sendo que muitas vezes estas estavam relacionadas às atividades que 

eram desenvolvidas em sala de aula posteriormente. No meio da manhã, era servido um 

lanche para todas as turmas juntas. Após o lanche, as turmas trocavam de lugar: aquelas 

que estavam no parque iam para sala e aquelas que estavam em sala iam para o parque. 

Em sala, as atividades eram: leitura de estória, pintura, desenho livre ou direcionado, 

colagem, trabalho manual, etc.  

A coleta ocorreu ao final do mês de agosto, assim sendo, as professoras e as 

crianças já estavam habituadas com esta rotina. 

 

Equipamento e material 

 

O equipamento utilizado para filmagem foi uma câmera de vídeo da marca Sony, 

modelo DCR-HC21. Foram utilizadas também folhas brancas do tamanho A4  para 

impressão da transcrição (ver Anexo 1) e folhas com cinco colunas para organização dos 

quadros (ver Anexo 2). 

  

Procedimento de coleta de dados 

 

As filmagens foram realizadas durante dois dias letivos do mês de agosto de 2007 

(primeiro mês do segundo semestre, logo após período de férias - mês de julho). Cada 

sessão durou cerca de uma hora (ver Tabela 1) e ocorreu dentro da sala de aula, durante 

a primeira hora de aula para a turma do Pré e a primeira hora após o lanche para a turma 
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do Jardim. Durante as filmagens, a pesquisadora não interagiu nem com os alunos e nem 

com as professoras, apenas filmou. 

 

Tabela 1. Duração e seqüência das filmagens por turma 

Classe Duração da Filmagem Ordem da Filmagem 

Pré 63 min Primeira 

Pré 62 min Terceira 

Jardim 52 min Segunda 

Jardim 63 min Quarta 

 

Após a realização das filmagens, transcrevemos na íntegra todas as sessões. A 

transcrição foi digitada direto no computador, transcrevendo não só as palavras da 

professora e dos alunos, mas também as reações e os movimentos quando estes eram 

relevantes. Na transcrição procuramos manter a formatação original das falas das 

professoras e dos alunos, mesmo que as mesmas tivessem erros gramaticais (ex: “Oh, 

meninos vem cá!” – fala de uma das professoras ou “Porque nós quer ir para o parque!” 

– fala de um dos alunos) ou que fossem coloquiais (ex: “Tá!”). Estes exemplos estão no 

Anexo 1, onde foram colocados alguns trechos da transcrição. 

Em seguida, verificamos todas as instruções emitidas pelas professoras em cada 

uma das sessões. Depois de identificadas as instruções, estabelecemos as situações 

antecedentes, as respostas do(s) aluno(s) subseqüentes à instrução e as respostas da 

professora imediatamente após as respostas dos alunos. 
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O procedimento de coleta deste estudo foi similar ao realizado por Schmidt 

(1999). Foi considerado episódio instrucional, a interação entre a professora e um ou 

mais aluno(s) que continha uma instrução emitida pela professora. Assim, um episódio 

se inicia com uma situação antecedente à emissão de uma instrução pela professora, e 

termina com o comportamento subseqüente da professora após o cumprimento ou não 

da instrução pelo(s) aluno(s), incluindo neste período alguma nova instrução de ênfase 

emitida pela professora.  

Assim, foi considerado um novo episódio toda vez que havia:  

a) Mudança do tema da instrução (como tema, entendemos um assunto, por 

exemplo, “E levanta; E pega a sua mochila”, neste caso: foram duas 

instruções, pois são dois assuntos – portanto, episódios distintos), ou; 

b) Quando, após ter apresentado uma instrução para um ou vários aluno(s), a 

professora indicava explicitamente um outro aluno ou vários alunos – 

nomeando-o(s), apontando na direção ou olhando diretamente para  ele(s) 

-, ainda que o tema fosse o mesmo da instrução anterior.  

Resumindo, quando há troca no tema da instrução ou no sujeito para quem ela se 

dirige, foi considerada uma nova instrução. Quando era o mesmo tema e o mesmo 

sujeito e ocorria em seguida ao comportamento do aluno foi  considerado ênfase da 

instrução (ex: episódio 22 da fita 3 no Anexo 2).  

Um outro exemplo, quando a professora diz “Crianças vão sentar”, dois alunos 

permanecem em pé, e ela fala novamente: “A e B eu pedi para sentar”. Neste caso, 

temos dois episódios, pois a segunda instrução foi direcionada para apenas dois alunos, 

enquanto a primeira foi direcionada para todos os alunos. Já numa situação, onde a 

professora diz: “B, cruze as pernas”, a criança permanece com as pernas esticadas e ela 
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fala novamente: “B, eu já pedi para você sentar com as pernas cruzadas”. Neste caso, 

temos apenas um episódio onde a professora enfatiza a instrução para o mesmo aluno e 

sobre o mesmo tema. 

Não foram considerados os episódios nos quais,  por algum motivo, não 

conseguimos entender o que o aluno/a professora falava ou a câmera não estava focando 

o aluno/a professora no momento da emissão do comportamento e, assim, não sendo 

possível a classificação do(s) mesmo(s). 

Estas informações foram então organizadas  usando como base o quadro utilizado 

por Bodoni (2008) e apresentado também por Danna e Matos (2006). No caso do estudo 

de Bodoni (2008), a pesquisadora utilizou quatro colunas: na primeira colocou a 

situação antecedente à instrução da professora, na segunda coluna, as instruções da 

professora, na terceira, o comportamento subseqüente emitido pelo(s) aluno(s) e na 

quarta, o comportamento subseqüente da professora. Já no livro “Aprendendo a 

Observar” de Danna e Matos (2006), as autoras apresentaram três colunas: eventos 

antecedentes, comportamentos do sujeito e eventos conseqüentes.    

Para efeito deste estudo, o quadro foi composto com cinco colunas. Sendo na 

primeira colocada apenas a numeração do episódio para facilitar a classificação e a 

citação de exemplos, quando necessário. Depois na segunda coluna foi colocada a 

situação antecedente, na terceira coluna as respostas verbais da professora (a instrução 

em si), na quarta as respostas do(s) aluno(s) e na última, as respostas subseqüentes da 

professora (ver Anexo 2). 

Ao completar estes quadros, ficou claro que algumas respostas não estavam 

descritas na transcrição. As fitas foram então revistas e uma revisão foi feita para 

identificar e preencher as lacunas. Isto ocorreu, principalmente, com o comportamento 

subseqüente das professoras. Em determinadas situações, foi necessário utilizar o slow 
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do controle remoto para observar movimentos da cabeça e do corpo das professoras que 

eram muito sutis.  

Ainda em termos de respostas emitidas pela professora, em determinadas 

situações, especificamos para quem a professora direcionava o olhar e, no episódio 

seguinte, a situação antecedente era o comportamento do aluno para quem ela estava 

olhando. Isto ocorreu pelo fato de não conseguirmos estabelecer a seqüência exata dos 

acontecimentos, em função da câmera estar focada na professora. Adotamos o critério 

de estabelecer na última coluna do episódio anterior o comportamento da professora e, 

no episódio seguinte, na primeira coluna o comportamento do aluno para o qual a 

professora dirigia o olhar (exemplo: PB direciona o olhar para E. / E está com a perna 

aberta ainda. – episódios 3 e 4 da fita 3 no Anexo 2) – mesmo que a seqüência dos fatos 

pudesse não ter sido exatamente esta. 

Depois de organizar as informações no quadro, foi necessário estabelecer algumas 

definições, tais como: a diferença entre conversar e falar. O primeiro termo foi utilizado 

todas as vezes que havia um diálogo, entre professora e aluno ou entre os alunos. Já o 

termo falar, foi utilizado nos momentos em que o(s) aluno(s) simplesmente emitia(m) 

uma frase (ex.: “É rosa!”). Outros termos foram círculo e roda, utilizamos o primeiro no 

momento em que as crianças estavam sentadas no chão e o segundo quando elas 

estavam em pé. Já os termos criança(s) e aluno(s) foram utilizados indistintamente. 

Na revisão dos quadros, ficou clara a importância de detalhar algumas situações 

antecedentes, visto que algumas vezes, falas anteriores das professoras antecediam um 

determinado comportamento nos alunos que, pela transcrição, tinham sido estabelecidos 

como situação antecedente. Nestes casos, por exemplo, acrescentamos estas falas das 

professoras na coluna situação antecedente do quadro. Por esta razão, em alguns 

momentos os quadros e as transcrições apresentam algumas diferenças. Quando 
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necessário, foi acrescentada entre parênteses alguma explicação para que o leitor 

compreendesse a fala, sem a necessidade de ler a transcrição (ex: “PA: Pessoal, ué cadê 

o resto?” – foi aberto parênteses para explicar que a professora se referia ao restante da 

turma).  

Em seguida, os episódios que faziam parte de um mesmo contexto foram 

agrupados. Neste caso, então, o contexto é o conjunto de episódios que tinham uma 

situação antecedente similar (ex.: conjunto de episódios onde a professora e os alunos 

estavam formando uma roda).  Estes contextos foram descritos sempre com duas frases 

– sendo a primeira, descrevendo a situação antecedente comum a todos os episódios e a 

segunda, resumindo a situação que ocorre naqueles episódios. Isto foi feito com o 

objetivo de dar sentido aos episódios daquele contexto e não ter que repetir 

determinadas frases em cada episódio. 

 

Procedimento de análise dos dados 

 

O procedimento de análise de dados que foi utilizado neste estudo é semelhante 

ao desenvolvido por Schmidt (1999), com algumas alterações nas classificações ( a 

serem descritas a seguir). 

Após a transcrição e a organização das informações em episódios nos quadros, 

classificamos as instruções e as respostas dos alunos contidas em cada episódio.  

Primeiramente, foram classificadas as instruções,  verificamos se estas 

descrevem ou não os componentes da tríplice contingência. Assim sendo, classificamos 

cada uma das instruções, segundo os seguintes critérios: Instrução Simples, Instrução 
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com Antecedente, Instrução com Conseqüência, Instrução com Antecedente e 

Conseqüência.  Conforme explicação abaixo: 

a) Instrução Simples: quando a professora emite uma instrução 

especificando apenas a resposta sem colocar um antecedente ou 

uma conseqüência (ex.: “Favor não falar agora!”).  

b) Instrução com Antecedente e Resposta: quando a professora 

emite uma instrução especificando a resposta e a situação 

antecedente (ex.: “Para que eu possa ler a estória vocês precisam 

ficar calados.”).  

c) Instrução com Resposta e Conseqüência: quando a professora 

emite uma instrução especificando a resposta e a conseqüência caso 

o(s) aluno(s) cumpra(m) ou não a instrução (ex.: “Se vocês não 

ficarem calados, não poderão entender a estória.”).  

d) Instrução com Antecedente, Resposta e Conseqüência: quando a 

professora emite uma instrução especificando a resposta, a situação 

antecedente e a conseqüência (ex.: “Para que eu possa ler a estória 

vocês precisam ficar calados, só assim conseguirão entendê-la”.). 

Analisando ainda o comportamento inicial da professora, classificamos também 

as instruções em função do sujeito para quem a professora direcionava a instrução. 

Sendo classificada como uma instrução individual, quando era direcionada para apenas 

um aluno, como uma instrução dupla, quando era direcionada para dois alunos e como 

uma instrução coletiva, quando esta era direcionada para mais de dois alunos. Esta 

classificação foi similar àquela apresentada por Schmidt (1999), sendo que neste estudo, 

inicialmente, foi acrescentada a categoria instrução dupla. Posteriormente, esta 
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classificação foi anulada e considerada como coletiva em função da pouca quantidade de 

instruções com esta característica e visto que a autora não viu relação alguma deste fato 

com a eficiência da instrução. 

Ainda em função da instrução emitida, classificamos a forma da mesma. Sendo 

uma instrução oral, quando a professora apresentava a mesma apenas falando; uma 

instrução oral combinada com visual, quando a professora apresentava a instrução 

falando e enfatizava com um gesto ou outro recurso visual; uma instrução oral 

combinada com demonstração quando a professora apresentava a instrução falando e 

enfatizava executando a ação ela mesma; e por último, uma instrução oral combinada 

com visual e com demonstração quando a professora falava a instrução e enfatizava com 

um gesto, recurso visual e executava a ação também. Esta classificação foi a mesma 

usada por Schmidt (1999). 

Foram analisadas ainda as respostas emitidas pelos alunos contíguas à 

apresentação das instruções, bem como o que faz a professora mediante essas respostas 

dos alunos.  Para a classificação das respostas dos alunos dividimos em  três conjuntos 

de respostas: seguiu a instrução, seguiu a instrução parcialmente e  não seguiu a 

instrução. Esta classificação foi baseada na de Schmidt (1999), sendo que neste estudo 

foi acrescida a categoria “seguiu a instrução parcialmente” enquanto no anterior esta 

categoria estava inclusa na categoria “não seguiu instrução”. Foram retiradas as 

categorias “desempenho indeterminado” (visto que não foi considerado episódio quando  

não foi possível identificar o desempenho) e as categorias “seguiu a instrução após 

ênfase” e “não seguiu a instrução mesmo após ênfase” (em função de estarmos 

analisando apenas o comportamento imediato do aluno). A descrição destas 

classificações também divergiu nos dois estudos, na pesquisa de Schmidt (1999) a 
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mesma descreveu como: “acerto” e “erro” o comportamento do(s) aluno(s), neste estudo 

caracterizamos como “seguir ou não as instruções”. 

Por último, foram analisadas as respostas apresentadas pela professora após a 

ação do(s) aluno(s). Estas foram classificadas em cinco grupos: 1) a professora fez 

algum comentário ou gesto positivo em relação ao comportamento, 2) a professora fez 

um comentário ou gesto negativo em relação ao comportamento, 3) a professora não 

emitiu comentário algum, apenas direcionou o olhar, 4) a professora não faz menção 

alguma e se engaja em outra atividade, sem sequer direcionar o olhar para o aluno e 5) a 

professora enfatiza a instrução anterior. Esta classificação também foi baseada em 

Schmidt (1999). 

Para facilitar a leitura, todas estas classificações foram transcritas para os 

quadros e organizadas cada uma nas suas respectivas colunas. Para tal, foi necessária, a 

utilização de siglas curtas e que não se repetissem. Foi criado, então, um outro quadro 

com o resumo destas classificações e suas respectivas siglas (ver anexo 3). 
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Resultados e Discussão 

 

Os dados apresentados a seguir foram extraídos de um total de 313 episódios 

instrucionais, sendo 173 da turma do Pré e 140 da turma do Jardim.  

A primeira análise foi em relação à audiência para qual a instrução era 

direcionada, tendo como categorias: 1) individual (quando a instrução era emitida para 

apenas um aluno) e 2) coletiva (quando a instrução era emitida para mais de um aluno). 

É possível observar, na Figura 1, que, na classe de Jardim, as instruções foram 

emitidas mais vezes para apenas um aluno, do que para o grupo como um todo, 

obtivemos 71% e 30% respectivamente. Já na classe do Pré, as porcentagens entre as 

duas classificações foram bem próximas, 49% para as instruções coletivas e 51% para as 

individuais. O resultado desta turma foi similar aquele encontrado no estudo de Schmidt 

(1999), onde as quantidades de instruções gerais e individuais foram quase equivalentes 

também (53,3% e 46,7% respectivamente).  

No estudo de Jensen (2009), onde ela analisou as interações entre um técnico e 

seus jogadores, a autora também obteve um resultado onde o número de instruções 

coletivas e individuais eram parecidos. Entretanto, analisando de forma separada as 

informações, Jensen (2009) ressaltou que as instruções emitidas após os jogos eram 

predominantemente instruções coletivas e aquelas emitidas antes dos jogos eram em 

maior quantidade instruções individuais. Isto chama a atenção para o fato de que a 

ocasião na qual você instrui altera a forma da instrução.  

Observando esta questão em nosso estudo, percebemos que a professora do 

Jardim, por exemplo, teve índice de instruções individuais bem mais alto no segundo dia 

de coleta. Ao analisarmos as atividades daquele dia, vemos que esta diferença ocorre 

principalmente em função de uma atividade onde o nomear os alunos era essencial. 
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Figura 1. Quantidade de Instruções Coletivas (C) e Instruções Individuais (I) nas turmas 

do Pré e do Jardim. 

 

O segundo critério de classificação foi em relação à forma na emissão da 

instrução, podendo ser: 1) oral (quando a professora emitia a instrução oralmente); 2) 

oral + visual (quando a professora emitia a instrução oralmente e apresentava também 

algum recurso visual – apontando, gesticulando);  3) oral + demonstração (quando a 

professora emitia a instrução oralmente e demonstrava de alguma forma – fazendo ela 

mesma, por exemplo) e por último, 4) oral + visual + demonstração (quando as 

categorias 2 e 3 eram apresentadas na mesma instrução). 

Na Figura 2, podemos observar os resultados obtidos nesta classificação com as 

duas turmas (Pré e Jardim) e verificar a predominância da utilização das instruções orais 

(sem nenhum recurso visual e sem nenhuma demonstração).  Este resultado foi similar 

ao encontrado no estudo de Schmidt (1999), onde as instruções orais também 
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prevaleceram e as instruções orais associadas à demonstração e as instruções orais 

associadas à demonstração e  recursos visuais foram apenas 4% e 2,7% respectivamente. 

O resultado encontrado no estudo de Jensen (2009) também foi bastante similar, o 

percentual de instruções nestas duas modalidades também foi inferior a 5%. 

Comparando as duas professoras: a professora do Jardim utilizava ainda menos 

o recurso instrução oral associada a algum recurso visual, enquanto a professora do Pré 

faz mais uso das suas mãos principalmente, e com isto tem um percentual mais alto na 

segunda categoria. 
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Figura 2. Quantidade de Instruções Orais (O), Instruções Orais + Visuais (V), Instruções 

Orais + Demonstração (D) e Instruções Orais + Visuais + Demonstração (G) nas turmas 

do Pré e do Jardim.  
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O terceiro critério foi em relação ao comportamento dos alunos, estes foram 

divididos em: 1) seguiu a instrução; 2) não seguiu a instrução e 3) seguiu a instrução 

parcialmente.  

Observando a Figura 3, podemos notar que nas duas turmas prevaleceu a 

categoria 1 (seguiu instrução) – 60% e 73%, seguida da categoria 3 (seguiu a instrução 

parcialmente) – 24% e 15%. No trabalho de Schmidt (1999), as categorias 2 e 3 (seguiu 

a instrução parcialmente e não seguiu a instrução) eram uma só. Importante observar 

que ao separar estas duas categorias, percebemos a relevância da categoria 2 – visto que 

o percentual desta neste estudo foi de 17% ao somarmos as duas turmas. 

De qualquer forma, há uma diferença significativa entre as duas turmas, 

entretanto, não há nos nossos resultados nenhum fator que demonstre esclarecer tal 

diferença. Num próximo estudo, poderíamos explorar mais a categoria 2 - seguiu a 

instrução parcialmente, visto que duas situações distintas estão englobadas nesta 

categoria. A primeira, quando a instrução é individualizada e o aluno segue parcialmente 

a instrução, neste caso é possível afirmar que ele ouviu a instrução e que, por não querer 

ou não entender a cumpriu apenas parcialmente. Já numa instrução coletiva, são várias 

as possíveis situações: 1) todos os alunos envolvidos na instrução podem ter cumprido a 

instrução parcialmente, 2) dos alunos envolvidos na instrução, alguns podem ter 

cumprido a instrução e outros não, 3) dos alunos envolvidos na instrução, alguns podem 

ter cumprido a instrução parcialmente, outros podem não ter cumprido a instrução e 

outros ainda podem ter cumprido a instrução totalmente. Posteriormente, ainda nesta 

seção a questão da resposta de observação será comentada, que poderia também ser 

aplicada aqui. 
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Figura 3. Comportamento do aluno: aluno(s) seguiu as instruções totalmente (T), 

aluno(s) seguiu as instruções parcialmente (M) e aluno(s) não seguiu as instruções (N) 

nas turmas do Pré e do Jardim. 

 

A quarta classificação foi em relação ao comportamento das professoras 

subseqüente ao comportamento dos alunos após a emissão da instrução. Esta 

classificação estabelecia se a professora emitiu: 1) comentário positivo; 2) comentário 

negativo; 3) não emitiu comentário algum, mas direcionou o olhar; 4) não emitiu 

nenhum comentário em relação ao comportamento do aluno e se engajou em outra 

atividade e, por último, 5) se a professora enfatizou a instrução dada anteriormente. 

A Figura 4 mostra que o percentual de vezes em que as professoras não 

emitiram nenhum comentário em relação ao comportamento do aluno e se engajaram em 

outra atividade é bem mais alto tanto numa turma, quanto na outra. Sendo que para a 

professora do Pré o percentual foi de 44% e para a do Jardim foi de 83%. A emissão de 
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comentários é bem baixa, tanto comentários positivos quanto negativos. Sendo que a 

professora do Jardim quase não emite comentários negativos (1%) e emite alguns 

comentários positivos (2%). Já com a professora do Pré ocorre o inverso, ela emitiu 1% 

de comentários positivos e 4% de comentários negativos. 
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Figura 4. Comportamento da professora: professora comentou positivamente (P), 

professora comentou negativamente (K), professora não comentou, mas direcionou o 

olhar (S), professora não comentou e se engajou em outra atividade (Y) e professora 

enfatizou a primeira instrução (E),  nas turmas do Pré e do Jardim. 

 

Este resultado é similar ao encontrado por Hersh (1990) nas turmas regulares, 

onde mais de 60% das respostas emitidas pelos alunos não foram observadas pelas 

professoras. A autora citada comenta a questão do tamanho das turmas (23 e 31 alunos 

em cada uma das turmas do estudo) como uma possibilidade para a dificuldade de 

“observar”/“comentar” as respostas emitidas pelos alunos logo após as instruções. 
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Entretanto, a autora salienta que este percentual é demasiado alto para ser esta a única 

razão para a falta de comentários por parte das professoras.  O tamanho destas turmas 

também era similar ao tamanho das turmas deste estudo (26 alunos em cada uma das 

classes). 

No livro Tecnologia do Ensino, Skinner (1972) coloca que “um professor 

descuidado reforçará os alunos que chamam a atenção e que se mostram”. (p. 143) 

Numa turma com 26 alunos, como é o caso das classes pesquisadas, isto se torna ainda 

mais fácil de acontecer. Na turma do Jardim, temos uma situação onde a professora 

pergunta a um dos alunos onde ele esteve, e imediatamente elogia o seu bom 

comportamento naquele dia. Revendo a fita, percebemos que este aluno não esteve 

presente na sala de aula durante grande parte do período.   

Em relação ao tamanho das turmas, o autor citado acima comenta ainda que “nas 

classes pequenas, o comportamento preliminar de ouvir, ler e resolver problemas e 

compor sentença é reforçado freqüentemente e quase imediatamente; mas nas classes 

numerosas, as conseqüências não são freqüentes e são demoradas”. (p. 147) 

Em seguida, temos a classificação das características relacionais das instruções. 

Nesta, tínhamos as seguintes categorias – instruções que informam: 1) sobre a resposta 

somente; 2) sobre eventos antecedentes e a resposta; 3) sobre a resposta e os eventos 

contingentes a emissão/ou não emissão da resposta e 4) sobre eventos antecedentes, a 

resposta e eventos contingentes à emissão/não emissão da resposta. 

Na Figura 5, é possível observar a maior incidência da categoria 1 (instruções 

que informam sobre a resposta somente) tanto na turma de Jardim (81%) quanto na  

turma do Pré (76%). No estudo de Jensen (2009), o número de instruções especificando 

apenas a resposta também foi superior às outras categorias (43%), porém,  a categoria 2 
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(instruções que estabelecem os eventos antecedentes e as respostas) obteve 34% e as 

categorias seguintes 11% cada uma delas. 
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Figura 5. Características Relacionais das Instruções – instruções que informam sobre: a 

resposta somente (B), eventos antecedentes e a resposta (AB), as conseqüências e a 

resposta (BC) e os eventos antecedentes, a resposta e as conseqüências (ABC) nas 

turmas do Pré e do Jardim. 

 

Depois de analisada em termos dos cinco critérios propostos neste estudo 

(audiência da instrução, forma da instrução, comportamento do aluno, comportamento 

subseqüente das professoras e característica relacional das instruções), algumas destas 

classificações foram relacionadas. 

Primeiramente, a audiência das instruções versus o comportamento dos alunos, 

este cruzamento teve como objetivo observar se havia maior incidência de alguma das 

categorias, quando os alunos seguiam as instruções ou seguiam parcialmente. 
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Na Figura 6, é possível verificar que há uma maior incidência de seguimento de 

instrução quando a mesma é emitida de forma individual (81%). Quando as instruções 

eram dadas para o grupo como um todo o percentual de instruções acatadas foi de 

apenas 45%. O percentual de instruções parcialmente acatadas nesta situação foi de 

41%, enquanto nas instruções para um aluno foi de apenas 5%.  

Duas hipóteses poderiam ser levantadas para este resultado: a primeira, seria 

pelo fato de muitas das instruções individuais serem dadas após uma instrução coletiva 

em relação ao mesmo assunto. Neste caso, a instrução individual funcionaria como 

ênfase da primeira instrução (a coletiva). Entretanto, em função da metodologia adotada 

neste estudo, tal questão não pode ser observada. A segunda hipótese é o fato de que na 

maioria das vezes, a instrução individual é iniciada com a professora falando o nome do 

aluno, este fato poderia gerar uma resposta de observação (esta questão será comentada 

em seguida). Revendo as fitas, é possível perceber em algumas situações, movimentos 

dos olhos e da cabeça dos alunos em direção a professora ao terem seus nomes 

mencionados. 
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Figura 6. Comportamento do aluno: aluno(s) seguiu as instruções totalmente (T), 

aluno(s) seguiu as instruções parcialmente (M) e aluno(s) não seguiu as instruções (N) 

nas turmas do Pré e do Jardim em relação à forma das instruções Coletivas e 

Individuais. 

Em seguida, relacionamos a classificação da forma da instrução e novamente 

com o comportamento dos alunos. O objetivo neste cruzamento era verificar se a forma 

teria algum impacto direto no seguir ou não a instrução. 

A Figura 7 apresenta percentuais bem próximos em todas as categorias para a 

classificação - “seguir a instrução”, entre 63% e 69%. Entretanto, ao observarmos as 

categorias “seguir instrução parcialmente” e “não seguir a instrução”, vemos que quando 

a instrução oral era acrescida de algum recurso visual ou uma demonstração,  o 

percentual mudava. Chegando a ter incidência zero para o “não seguir” quando a 

instrução oral era acrescida de recurso visual e uma demonstração. 
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Isto pode acontecer justamente pelo fato de que quanto mais clara for a 

instrução, menor a incidência na resposta de “não cumprir”. Assim sendo, quando a 

instrução oral é acrescida de gestos e demonstração, o percentual de respostas da 

categoria “não seguiu” é menor. 
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Figura 7. Comportamento do aluno: aluno(s) seguiu as instruções totalmente (T), 

aluno(s) seguiu as instruções parcialmente (M) e aluno(s) não seguiu as instruções (N) 

nas turmas do Pré e do Jardim em relação a forma das instruções: Instruções Orais (O), 

Instruções Orais + Visuais (V), Instruções Orais + Demonstração (D) e Instruções Orais 

+ Visuais + Demonstração (G). 

E, por último, relacionamos a informação das características relacionais da 

instrução e o seguimento total, parcial ou não seguimento das instruções. 

Na Figura 8, observa-se que o “seguir instruções” ocorreu mais vezes quando 

as instruções continham a situação antecedente (74%). Visto que, em função de termos 
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apenas uma instrução completa (ABC), para efeito de análise não estaremos 

considerando esta classificação. Mesmo que a única instrução com esta categoria tenha 

sido seguida totalmente pelos alunos.  
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Figura 8. Comportamento do aluno: aluno(s) seguiu as instruções totalmente (T), 

aluno(s) seguiu as instruções parcialmente (M) e aluno(s) não seguiu as instruções (N) 

nas turmas do Pré e do Jardim em função das características relacionais das instruções – 

instruções que informam sobre: a resposta somente (B), eventos antecedentes e a 

resposta (AB) e as conseqüências e a resposta (BC). 

 

De qualquer forma, novamente, podemos afirmar que o fato de termos uma 

instrução mais clara e mais completa (quando o antecedente é especificado, por 

exemplo) aumenta a resposta de “seguir instrução”. Entretanto, as respostas classificadas 

como BC tiveram um percentual menor em termos de respostas de “seguir instrução”. 

Entretanto, se somadas as respostas de “seguir instrução” e de “seguir parcialmente as 
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instruções” tivemos um percentual igual nas respostas mais completas (AB e BC), e em 

todas as duas, menor que na classificação B. 

Resumindo os resultados comentados até aqui, concluímos que, em relação às 

instruções: a) a ocasião na qual a instrução é emitida altera a forma das instruções; b) a 

instrução oral (sem recurso visual e sem demonstração) foi a mais utilizada pelas 

professoras analisadas; e, c) as instruções que estabelecem apenas a resposta são mais do 

que 70% nas duas turmas. Em relação ao comportamento dos alunos, a resposta de 

“seguir instrução” é bastante alta (mais de 60% nas duas classes) e, em relação ao 

comportamento das professoras, a resposta de “não observar” o comportamento dos 

alunos é de 44% para uma professora e 83% para outra. Quando relacionamos os dados, 

concluímos que, quanto mais claras e mais completas as instruções, maior a incidência 

da resposta de “seguir a instrução”. E, quando as instruções são individuais, aumenta 

consideravelmente a resposta de “seguir instrução”. 

 Um outro fato interessante é a quantidade de instruções emitidas por minuto, 

este número foi encontrado dividindo-se o total de instruções emitidas pelo total de 

minutos filmados em cada turma. Como mostra a Tabela 2, para a turma de Pré, esta 

razão foi de 1,38, enquanto na turma de Jardim foi de  1,22. Este resultado foi superior 

ao encontrado por Hersh (1990) que obteve sempre uma razão menor que 1. No estudo 

citado, a autora analisou as instruções dadas a dois alunos em três classes distintas. O 

resultado encontrado por ela, na turma para crianças com dificuldade de aprendizado, foi 

0,77 e 0,92 instruções por minuto para cada um dos alunos analisados e,  0,64, 0,62, 

0,68 e 0,66 instruções por minuto para os mesmos alunos nas turmas regulares. 
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Tabela 2. Duração das filmagens, número de instruções e a razão entre estes fatores. 

Classe Duração da 

Filmagem 

Número de Instruções  Instruções por Minuto 

Pré (2 dias) 125 min 173 1,38 

Jardim (2 dias) 115 min 140 1,22 

Total 240 min 313 1,30 

 

Este alto número de instruções por minuto provoca a reflexão em relação à 

sensibilidade destas crianças em relação às contingências naturais a serem encontradas e 

a mudança das contingências. Como apresentado no estudo de Paracampo (1998), 

comportamentos gerados a partir de instruções tendem a não se alterar quando são 

alteradas as contingências. Matos (2001) afirma que “se uma criança obedece sempre a 

instruções, as contingências naturais nunca terão oportunidade de atuar sobre seu 

comportamento.” (p. 57)  

Com estes resultados, fica claro também que não há um planejamento das 

contingências por parte destas professoras. Relacionando ainda, o fato de que as 

professoras não observam as respostas emitidas pelos alunos (ver dados apresentados na 

Figura 4), concluímos que o comportamento das professoras parece não ter relação com 

o comportamento do aluno. Visto que 44% e 83% das vezes as professoras não estão 

nem com o olhar dirigido para os alunos em questão. E, ainda, o percentual de 24% da 

professora do Pré de emitir a resposta de “direcionar o olhar para o aluno e não fazer 

nenhum comentário” foi estabelecido em função da possibilidade de inferir que o olhar 

estava direcionado. 



 

  40

Ainda em relação ao alto número de instruções por minuto, chama a atenção 

também o percentual maior de 60% encontrado na classificação “seguir instruções” (ver 

Figura 3), mesmo com a ausência de conseqüências para o “seguir instrução” (ver 

Figura 4). Matos (2001) comenta que “o estudo do controle por regras sempre deveria 

envolver uma análise do contexto social do falante (que emite a regra) e do ouvinte (que 

seguirá ou não a regra).” (p. 51) No caso, no nosso estudo, em função das regras serem 

emitidas por professoras, falantes que culturalmente exercem autoridade, esta poderia 

ser a razão do alto número de respostas produzidas pelos alunos seguindo as instruções 

emitidas. 

Além das instruções serem muitas, percebemos também que estas são muitas 

vezes iguais. Este alto número de instruções repetidas pelas professoras também poderia 

ser analisado e, somado ainda o alto número de comportamentos dos alunos que também 

se repetem. Um estudo feito por Madsen, Becker e Thomas (1968) apresentou um 

excelente resultado quando as professoras foram instruídas a ignorar os comportamentos 

não desejados. Na nossa pesquisa, a maioria dos comportamentos não desejados é 

seguida com uma instrução imediatamente, e tão logo o comportamento desejado é 

emitido, o mesmo é ignorado. 

No estudo de Ayllon e Azrin (1964), apresentado na introdução desta 

dissertação, os autores concluem que a instrução verbal é importante,  mas que sem 

reforço a sua eficiência fica comprometida. Assim, eles comentam que a instrução 

produz o comportamento, entretanto não o mantém. Relacionando esta conclusão com 

os resultados encontrados em nossa pesquisa, podemos dizer que em função de mais de 

40% das respostas emitidas pelos alunos não serem sequer observadas, as respostas 

desejadas em termos de comportamento dos alunos não são mantidas. E, desta forma, as 
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respostas indesejadas se repetem e as instruções também, provocando um alto número 

de instruções por minuto e muitas instruções repetidas.  

Nos estudos de Catania et al (1982/1985), os autores concluem que o controle 

das respostas verbais foi mais consistente quando as respostas verbais foram modeladas. 

Quando os alunos eram apenas instruídos sobre o que falar, a correspondência nem 

sempre era encontrada. Em nossa pesquisa, encontramos algumas situações onde as 

professoras falam sobre o que os alunos devem falar. Uma delas é na situação onde a 

professora fala “paparãrãrã” e os alunos devem falar “pãpã”. Não sabemos se esta 

resposta foi modelada ou instruída, mas vemos que em todos os episódios onde isto 

ocorreu, a correspondência aconteceu. 

Na pesquisa de Paracampo (1998), também apresentada na introdução, a autora 

conclui que quando o comportamento é instruído, o mesmo não muda quando se alteram   

as contingências. Esta conclusão também poderia ser uma explicação para o alto número 

de respostas repetidas dos alunos em função de diferentes contingências. 

Revendo as filmagens e analisando a questão sobre os fatores que poderiam 

comprometer o comportamento de seguir instrução encontramos duas questões: 1) o 

fator compreensão e, 2) o fator atenção. 

Em termos de compreensão, percebeu-se que muitas das vezes que as 

instruções não foram seguidas, isto pode ter ocorrido por problemas de compreensão. 

Percebeu-se que isto ocorria mais vezes na turma do Pré. Na Figura 3, notou-se 

inclusive que a turma do Pré obteve um percentual um pouco mais baixo em termos de 

resposta de “seguir instrução” e mais alto tanto em termos de “seguir parcialmente”, 

quanto em termos de “não seguir”. Viu-se, então, que as instruções eram algumas vezes 

emitidas em formato de pergunta. Com isto, foi questionado inclusive se havia de fato 

uma instrução nestas situações, visto que não era clara a resposta desejada pela 
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professora. Entretanto, concluiu-se que havia uma instrução de fato implícita naquela 

pergunta, mesmo que dúbia, e, assim, estes episódios foram mantidos. 

Percebeu-se que, nestas situações, as crianças por algumas vezes também 

ficavam em dúvida em relação à instrução e que, diversas vezes, não cumpriam a tarefa. 

Levantou-se, então, a hipótese de que a falta de adesão à instrução, poderia ser em 

função da falta de clareza da mesma. Os episódios onde esta situação ocorria foram 

contabilizados e, encontrou-se o percentual de 11% para a professora do Pré e, apenas 

4% para a professora do Jardim. 

Ainda em termos de compreensão da instrução, notou-se que, também na turma 

do Pré, em mais de um episódio, a professora falou de forma irônica na instrução, o que 

pode ter deixado o(s) aluno(s) confuso(s) novamente. Contabilizadas estas situações, o 

percentual encontrado foi de 5% para a professora do Pré (a outra professora não 

utilizou ironia nenhuma vez). Somados os episódios de instrução com perguntas e 

instrução com ironia, a professora do Pré teve um percentual de 16%. Além disso, esta 

professora usou ainda de ironia e, até termos pejorativos, para fazer alguns comentários 

sobre o comportamento dos alunos. Tais como: “Você está engraçadinho, hoje!”; 

“Parece uma menina reclamando.”; “Venha como gente!” e ainda, “Você só não pegou 

isto, ontem!”. (ver Anexo 2) 

Em relação ao segundo fator, percebeu-se que, algumas vezes, a professora do 

Jardim utilizou alguns recursos para obter atenção dos alunos. Algumas das instruções 

emitidas por ela foram feitas através de músicas. E, todas as vezes que este recurso foi 

utilizado, as crianças acataram as instruções dadas com a letra da música. Observando 

outras interações entre professor-aluno em situações diárias, foi possível observar que, 

quando a música é utilizada várias vezes, com determinado grupo, as crianças iniciam a 

resposta que a letra da música evoca mesmo antes  do final da mesma. Muitas vezes, as 
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próprias crianças cantarolam a música junto com a professora, iniciando um processo de 

instruir a si mesmas. Algumas vezes, a música é apenas uma frase falada de forma 

ritmada e repetida todas as vezes que aquela mesma situação se apresenta. Exemplos de 

instruções através de músicas ou frases ritmadas podem ser observados nos episódios 8, 

77 e 78 da fita 3, e episódios 10 e 45 da fita 4 (ver Anexo 2). 

Outro recurso interessante, utilizado pela professora do Jardim, foi a emissão 

de uma instrução para obter a atenção da criança, antes de emitir uma instrução para 

determinada tarefa. Assim, a professora repetia determinadas “palavras” pré-

estabelecidas com os alunos. Neste caso, a professora estipulou que toda vez que ela 

falasse “Paparãrãrã”, os alunos deveriam responder “Pãpã” e deveriam ficar quietos 

após a emissão destas sílabas. Este recurso também se mostrou eficiente, visto que 

conseguia fazer com que as crianças se calassem, imediatamente, após a emissão das 

sílabas combinadas, vide episódios 10 e 2 das fitas 3 e 4 respectivamente ( ver Anexo 2). 

Em observações não sistemáticas de outras relações professor-aluno, observou-

se recurso semelhante ao exposto acima. Como por exemplo: “Quem está me ouvindo 

bata uma palma!”, as crianças batem palma e, a professora enfatiza com uma segunda 

instrução ainda, “Quem está me ouvindo bata duas palmas!”. Somente após esta 

instrução de atenção é que a professora emite a instrução da tarefa propriamente. Mesmo 

que algumas crianças batam palma num processo imitativo ao observar outras crianças 

batendo palma, elas terão mais chance de ter a atenção voltada para a professora após as 

palmas. Desta forma, a professora inicia a instrução da tarefa com um maior número de 

crianças atentas.  

Outro exemplo observado nestas situações foi: “Zíper na boca e cabelo atrás da 

orelha!”, que fazia com que as crianças fizessem estes dois movimentos e, a partir destes 

movimentos, parassem de falar. Neste caso, esta situação funciona também como uma 
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instrução de atenção, previamente combinada: assim, todas as vezes que a professora 

iniciava esta frase, as crianças completavam a frase, emitiam a resposta combinada e, 

então, aguardavam a instrução da tarefa. 

Estas instruções, chamadas aqui de “instruções de atenção”,  exigem respostas 

de observação. Além disto, estas instruções são enfatizadas ainda mais, visto que as 

professoras as emitem, não só de forma oral, mas como também, utilizando gestos e 

muitas vezes demonstrando o que elas querem dos alunos (por exemplo, batendo 

palmas, passando o zíper na boca e, colocando o cabelo atrás da orelha).  

Pessôa e Sério (2006) definem comportamento de observação como uma 

relação na qual um mesmo estímulo participa de dois processos comportamentais. E, 

“este estímulo está entre duas respostas: uma resposta que o produz e que será chamada 

de resposta de observação (RO) e, uma resposta da qual ele é condição antecedente e 

que produz um reforçador específico e que será chamada de resposta de produção (RP)”. 

Os autores ressaltam, entretanto, que as respostas de observação são muitas vezes 

encobertas, sutis, ou de difícil caracterização. 

Anteriormente, no relato dos resultados apresentados pela Figura 3 e 6, 

comentou-se a questão da resposta de observação. Na Figura 3, entende-se que o fato da 

turma do Jardim ter um percentual mais alto para a resposta de “seguir instrução” 

poderia ocorrer pelo fato da professora desta turma utilizar a “instrução de atenção”. Já 

na Figura 6, levantou-se o fato de que o recurso de emitir o nome do aluno antes da 

instrução poderia funcionar como uma “instrução de atenção”. Comentou-se inclusive o 

fato de que algumas vezes poderiam se perceber movimentos dos olhos e da cabeça do 

aluno ao ter seu nome pronunciado. 

Concluímos, assim, que o recurso de utilizar uma instrução de atenção, que 

funciona como uma exigência para o comportamento de observação, é bastante eficaz. 
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Desta forma, nomear o aluno, usar músicas, ou frases ritmadas, ou gestos previamente 

combinados devem ser utilizados não só pela alta adesão das crianças em se 

comportarem da forma solicitada, mas como também, pelo fato delas iniciarem a 

resposta desejada, muitas vezes, antes mesmo da emissão da instrução por completo.  

Analisando os episódios instrucionais, foi possível observar que, algo em torno 

de 5% das instruções ocorreu em função de um comportamento da própria professora. 

Por exemplo, muitas vezes as professoras perguntavam algo para os alunos de forma 

coletiva, estes respondiam ao mesmo tempo, o que provocava balburdia e, em seguida, 

uma instrução da professora para que os alunos se calassem - exemplos: episódios 24 e 

45 da fita 2 e 7,8 e 10 da fita 3 (ver Anexo 2). Outra situação, a professora se levantava 

e os alunos se levantavam atrás - exemplos: episódios 34, 16 e 35 das fitas 1, 3 e 4, 

respectivamente (ver Anexo 2); ou ela colocava um objeto num lugar e eles se 

levantavam para ver o objeto - exemplos: episódios 5 e 3 da fita 3 e 18 da fita 4 (ver 

Anexo 2). Estas situações poderiam ser evitadas, caso as professoras perguntassem de 

forma individualizada, ou combinassem com os alunos o comportamento desejado antes 

de perguntar ou, se levantar ou, colocar determinado objeto num lugar. 

Duas questões que poderiam ser analisadas num próximo estudo: a primeira, 

em relação à adesão dos alunos a uma determinada tarefa e o fato da professora emitir a 

instrução para apenas um aluno quando ela está se referindo a toda turma. Ou ao 

contrário, quando ela emite a instrução de forma coletiva, mas apenas um aluno está se 

comportando daquela forma. Exemplo, vários alunos estão falando e a professora diz: 

“Fulano, favor não falar agora!”; ou ao contrário, um aluno está em pé e a professora 

fala: “Todos sentados, por favor!”. Estas diferenças na forma da instrução podem 

impactar na aquiescência das mesmas. 
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A segunda, diz respeito à relação entre as próprias instruções das professoras. 

Seria interessante observar o momento em que cada instrução foi emitida, o intervalo 

entre cada uma delas e relacionar, ainda, aquelas que se repetem. Notou-se que muitas 

vezes, instruções individuais eram repetições de instruções coletivas emitidas 

anteriormente, ou vice-versa, instruções coletivas eram dadas após as mesmas terem 

sido emitidas de forma individualizada.  

As duas questões não foram planejadas anteriormente e, portanto, não fizeram 

parte deste estudo. O material coletado poderia ser utilizado com tais finalidades, 

mesmo que algumas vezes o foco da câmera estivesse na professora e a totalidade dos 

alunos não estivesse presente na imagem. 

Por último, é preciso enfatizar o fato de que são muitas instruções por minuto e 

que muitas destas são repetidas. Winett e Winkler (1972) no texto Fique quieto, fique 

calado! questionam a necessidade de manter os alunos com os comportamentos 

estabelecidos como apropriados (“quietos e calados”). Eles perguntam se os professores 

não estariam se preocupando apenas em manter as crianças quietas e caladas. E, eles 

comentam também, que certas atividades não exigem das crianças estarem quietas e 

caladas. Os autores levantam ainda a hipótese de que manter as crianças “dóceis”, não 

só seria desnecessário como até destrutivo.  

Assim, esta pesquisa provoca uma reflexão sobre como estamos utilizando as 

instruções na prática do ensino. Talvez estejamos utilizando muitas instruções por 

minuto. E, possivelmente, muitas destas instruções não sejam específicas, e muitas 

vezes, nem sequer necessárias. Concluímos então, que analisar a quantidade de 

instruções emitidas e suas características deve ser conteúdo indispensável para cursos de 

formação de professores. 
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ANEXOS 

 



Anexo 1 -  Trechos da Transcrição 
 
 
Exemplos da Fita 1: 
 
PA: Mais sedoso, né? 
PA caminha pela sala. 
PA: Então olha, prestem atenção. O trabalho, tá vendo oh, passem o dedo, vocês vão 
sentir a diferença oh. Na textura.  
C: Um é mais grosso, outro é mais fino. 
Cs passam a mão na folha.  
 
S joga a folha para cima. 
PA: Assim você não vai sentir nada, S. Batendo no papel. 
Ele fica quieto. 
PA continua a falar sobre a diferença entre os papéis. 
 
PA: Passem a mão aqui oh, bem de leve. Veja se vocês conseguem sentir, oh, as 
nervurinhas do papel. 
Enquanto a professora explica, os 3 alunos que não vieram no dia anterior, desenham na 
lousa.  
PA: Vê se vocês conseguem sentir oh, dá impressão que tem uma nervurinha no papel, 
oh.  
PA vai para perto dos alunos na lousa.  
PA: Oh meninos, vem cá. (Ela caminha para  o fora da sala.) 
Uma aluna a segue imediatamente, os outros dois desenham um pouco mais e depois 
vão atrás dela.  
PA anda até a árvore, olhando para frente.  
 
Exemplos da Fita 2: 
 
PA: Vocês vão usar, que nem oh, vocês falaram pra mim que vocês acham difícil, vocês 
acham que o lápis de cor precisa do lápis preto pra desenhar pinheiro? 
Cs: Não.  
PA: Então vamos fazer assim, quem acha que precisa do lápis preto, pode usar o lápis 
preto primeiro depois pinta por dentro, quem acha que não necessita pode ir direto. Tá?  
 
Cs estão de pé. 
PA: Pessoal, pode sentar. Não sei por que vocês estão com tanta pressa.  
C: por que nós quer ir para o parque. 
PA: Mas tem gente que hoje não está merecendo. O N, a W, o G, o Y, H, E  que não 
para de falar. Podem ficar sentados.  
 
PA sai da roda e pega uma blusa.  
PA: de quem é essa blusa?  
C: Da Z. 
Uma menina levanta a mão. 
PA: Guarda na mochila.  
Ela pega a blusa e a guarda.



 Anexo 2 – Quadros (Fitas 1, 2, 3 e 4)  
 
FITA 1 
DATA: 29 de agosto de 2007 
TURMA: Pré 
 
CONTEXTO: Início da aula, crianças sentadas no chão próximas à lousa. PA e alunos formam uma roda de mãos dadas, primeiramente 
em pé. 
 Situação Antecedente Comportamento da Prof° Comportamento subseqüente 

dos alunos 
Comportamento subseqüente  da 
Prof° 

1 PA puxa uma cadeira para 
o meio da lousa (próxima 
aos alunos), fica em pé em 
frente a cadeira e estende 
as mãos. Cs falam alguma 
coisa que não se entende.  

PA: Vamos dar as mãos. 
 
 
 
 

C/V/B 

Ct se levantam e Cs dão as 
mãos. 

 
 
 
 

M 

PA dirige o olhar às crianças que estão 
formando a roda.   

 
 
 

S 

2 C está fora da roda. 
 

PA: Dá a mão lá pra ele. 
Lá do outro lado. Longe do 
A (fala enquanto solta a 
mão e conduz o aluno ao 
lugar indicado na roda). 

I/D/B 

Ela vai para o lugar. 
 
 
 
 

T 

PA movimenta a cabeça dirigindo o 
olhar à aluna. 

 
 
 

S 
3 A roda está desorganizada. 

 
PA: B, abre aí esse círculo. 
(apontando para o local 
onde acertar o círculo) 

I/V/B 

Ela dá um passo para trás e 
ajeita a roda.  

 
T 

PA movimenta a cabeça dirigindo o 
olhar à aluna. 

 
S 

4 D está com apenas umas 
das mãos segurando a mão 
de outra aluna, a outra mão 
está solta. 

PA: Dá a mão aí, D. 
 
 

I/O/B 

Ela dá as mãos.  
 
 

T 

PA movimenta a cabeça dirigindo o 
olhar à aluna. 

 
S 

5 Enquanto Cs se arrumam PA: E, já fica aí na roda. Ela entra na roda. PA movimenta a cabeça dirigindo o 



em círculo, E se aproxima 
da roda.  
C: Chegou mais uma! 

 
 

I/O/B 

 
 

T 

olhar à aluna. 
 

S 
6 Cs ficam brincando 

enquanto esperam para 
começar.  

PA: Ô F, assim você 
machuca ele.  

I/O/BC 

Ele fica quieto. 
 

T 

PA:  Pessoal, ué cadê o resto? 
(ela se refere ao restante da turma) 

Y 
CONTEXTO: Professora inicia uma música, alunos cantam junto com ela. Todos fazem gestos juntos - coreografia da música. 
7 C chega no meio da 

música e entra na roda sem 
fazer barulho.  

PA: Hoje vamos cantar a 
música da tartaruguinha! 

C/O/B 

Cs: Vamos! 
Ct cantam a música juntos. 

T 

PA canta também. 
 

S 
8 Alguns alunos não faziam 

os gestos durante a música 
e começavam a rir.  
 

PA: Ainda bem que vocês 
cantaram esse último 
refrão. Vocês querem fazer 
uma apresentação? A gente 
espera. (ela pergunta em 
tom sarcástico e com as 
mãos na cintura). 

C/V/B 

C: Ele quer! Ele quer! 
(indicando o colega).  
Outras crianças ficam quietas. 

 
 
 
 

N 

PA dirige o olhar para os alunos. 
 
 
 
 
 
 

S 
9 A ri. PA: Você quer, A? A gente 

espera.   
I/O/B 

C: Ele quer! (aponta para o 
colega). 

N 

PA: Então, chegou.  
 

E 
10 Ct estão em roda em pé. PA: Vamos sentar. 

(fazendo gesto com as 
mãos) 

C/V/B 

Ct sentam-se no chão ainda em 
roda e ficam conversando. 

T 

PA dirige o olhar para os alunos. 
 

S 

11 A: Prô, o G fica me 
imitando.  
 

PA: Como você sabe que o 
G ta te imitando? 

 
 
 
 

I/O/B 

C: Eu falo qualquer coisa ele 
fala também.  

 
 
 
 

T 

PA: Mas é porque às vezes ele não 
sabe falar. Então ele fica esperando 
alguém falar. 
Cs dão risada. 
C: Eu vou falar: Piu, piu, piu... 
PA: Não é, G?  

K 



12 Cs dão risada. 
 

PA: Olha, agora chegou! Ô 
G e A! G e A, se vocês 
continuarem com isso vocês 
vão lá fora discutir o 
problema de vocês. A hora 
que parar de discutir, sem 
brincadeirinha, sem 
gracinha vocês entram. 

C/O/BC 

A: Tá. 
 
 
 
 
 
 
 

M 

PA: Então pode ir.  
Cs dão risada e G e A mexem a 
cabeça negativamente.  
PA: Então, chegou. 

 
 
 
 

E 
CONTEXTO: PA e alunos estão sentados em círculo (eles no chão e ela numa cadeirinha). PA mostra um livro para os alunos (a capa e a 
contra-capa), fala sobre a capa e lê sobre o autor. 
13 PA lê o nome do autor  

C: Ruth Rocha. 
PA: Ele não é a Ruth 
Rocha. 

I/O/B 

C: ele é uma rocha. 
N 

PA dirige o olhar para o livro. 
Y 

14 C: Rocha de fogo. 
 

PA: É alguém... agora 
chega. Tem coisa que não 
tem nem graça. Já brincou, 
já fez as gracinhas agora 
chega. 

I/O/B 

Ct ficam quietos. 
 
 
 
 

T 

PA dirige o olhar para o livro. 
 
 
 
 

Y 
15 Cs estão conversando. 

 
PA: W, você e o T vão 
ficar conversando. Então 
vira pra cá. (virando o aluno 
pelo braço na direção dela). 

I/D/B 

T vira para ela.  
 
 
 

T 

PA dirige o olhar T. 
 
 
 

S 
16 Cs estão conversando. 

 
PA: O G vem aqui do meu 
ladinho (e aponta para o 
lado direito dela). 

I/V/B 

G vai para perto dela. 
 
 

T 

PA dirige o olhar para G. 
 
 

S 
17 A professora mostra a capa 

do livro para os alunos 
sentados.  

PA: Qual é a graça de 
acharem bonita, W? Que 
você achou? 

C(outro aluno): Muito feio. 
 
 

PA: W, o que você achou? 
(W não responde.) 
PA dirige o olhar para W. 



PA: Que vocês acharam 
da capa?  
Cs: Bonita. 
Cs começam a rir.  

 
 
 

I/O/B 

 
 
 

N 

 
 
 

S 
18 G ri.  PA: eu não to entendendo a 

graça, G. Eu acho que tem 
coisa que num tem nem 
graça, aliás muito sem 
graça. 

I/O/B 

G fica quieto. 
 
 
 

T 

PA dirige o olhar para G. 
 
 
 

S 

19 PA olha novamente para 
W. 

PA: Hein, W que você 
acha? Que você de 
interessante você achou? 

I/O/B 

W não responde. 
 
 

N 

PA dirige o olhar para o livro. 
 
 

Y 
20 PA mostra a capa do livro 

para todos.  
 

PA: Bom pessoal, vamos 
começar agora. Olha só a 
contra capa. 

C/V/B 

Cs apontam. 
Cs: Ali, ali, ali. 

 
M 

PA dirige o olhar para a contra capa. 
 
 

Y 
21 PA dirige o olhar para a 

contra capa e os alunos 
conversam.  
 

PA: Olha o que ele fala. 
Atenção, o que ele fala 
nessa contra capa, a quem 
ele dedica este livro. 

C/O/BC 

Cs dirigem o olhar para o livro. 
 
 
 

M 

PA dirige o olhar para os alunos. 
 
 
 

S 
22 Ct estão sentadas em 

círculo no chão. 
PA: Vamos chegar mais 
perto um pouquinho (PA 
faz um sinal com os braços 
para os alunos se juntarem 
mais próximos). Essa 
história vai ser contada 
assim ó, bem aconchegante. 

C/V/BC 

Ct se juntam próximos a 
professora. 

 
 
 
 
 

T 

PA dirige o olhar para os alunos. 
 
 
 
 
 
 

S 
23 G e A estão rindo.  PA: G pode sentar aqui Ele se senta no local indicado. PA dirige o olhar para A e G. 



 longe do A – (PA aponta 
com o dedo onde o aluno 
deve sentar.) Pra cá, vamos. 
Pra cá. (ajudando segurando 
o seu braço) 

I/G/B 

 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 

S 
24 Cs falam. 

 
 

PA: Posso começar? 
 
 

C/O/B 

Cs: Pode! 
 
 

M 

PA: Quando é hora da história que 
tem que acontecer?  
(Cs: Silêncio.) 

E 
25 PA olha para um aluno e 

com a mão em sua cabeça 
pergunta. 

PA: Que tem que acontecer 
na hora da história?  

I/D/AB 

C: Silêncio. 
 

T 

PA: Então vira pra frente, W.  
 

E 
26 G ri. 

 
PA: G, como é a hora da 
história? Hein, G? Você 
não sabe ainda? Então olha 
aqui, chega de graça.  

I/O/AB 

Ele abaixa a cabeça. 
 
 
 

T 

PA dirige o olhar para o livro. 
 
 
 

Y 
CONTEXTO: Crianças estão sentadas bem próximas à cadeira da professora. PA inicia a leitura, ela lê o livro voltado para si e só mostra 
as figuras aos alunos ao final de cada página. 
27 Cs conversam entre si. 

 
PA: Bom, eu vou poder 
continuar ou você não vai 
querer E? 

I/O/B 

Ela fica quieta. 
 
 

T 

PA dirige o olhar aos alunos. 
 
 

Y 
28 Cs conversam entre si. 

 
 

PA: Q, está com algum 
problema com a B? 

I/O/B 

Eles ficam quietos. 
 

T 

PA continua a ler. 
 

Y 
29 Cs conversam entre si. 

 
PA para de ler a história e 
olha para o aluno ao seu 
lado (W) 
PA: Deixa o P sossegado. 

I/O/B 

Ele fica quieto. 
 
 
 

T 

PA dirige o olhar para W. 
 
 
 

S 



30 PA vira-se para todos os 
alunos. 
 

PA: Oh vou falar mais uma 
vez, quem não quer ouvir, 
tudo bem a gente pode sair 
e esperar lá fora. Mas quem 
ficar, não vai atrapalhar do 
jeito que vocês dois 
estavam atrapalhando mais. 
Entendeu A? Entendeu G?  

C/O/AB 

Eles balançam a cabeça 
positivamente.  

 
 
 
 
 
 

T 

PA dirige o olhar para A e G. 
 
 
 
 
 
 
 

S 
31 G ri. 

 
PA: Tem certeza, G? Senão 
você pode sair, à vontade. 
PA pega nas mãos do 
menino. 

I/D/B 

Ele se levanta.  
 
 
 

T 

PA: Vem cá, G. Você vai ouvir, mas 
de longe. (Ela o tira do grupo, 
deixando-o mais para trás na sala).  

 
E 

32 Cs se viram para olhar a 
professora levando o G 
para o fundo da sala. 

PA: Todo mundo virado 
para frente. 

C/O/B 

Ct se viram. 
 

T 

PA senta de volta em sua cadeira. 
 

Y 
33 G está sentado com as 

pernas esticadas. 
PA: Senta direito (com o 
olhar dirigido à G). 

I/O/B 

G continua sentado com as 
pernas esticadas. 

N 

PA continua a ler o livro. 
 

Y 
CONTEXTO: PA aproveita uma oportunidade de suspense na estória (onça está amarrada numa árvore) e pára a leitura explicando que  
continuará no dia seguinte. Ela se levanta e guarda o livro. 
34 Cs se ajoelham e outras se 

levantam. 
PA: Podem continuar 
sentados.  

C/O/B 

Cs se sentam, outras 
permanecem em pé. 

M 

PA folheia uns papéis em sua mesa. 
 

Y 

35 Cs continuam em pé. 
 

PA: A, pode sentar, pode 
sentar todo mundo.  

I/O/B 

Cs se sentam. 
 

M 

PA caminha até o calendário. 
 

Y 



CONTEXTO: PA caminha até um dos cantos da lousa (onde tem um calendário). PA começa a falar sobre a data. 

36 Cs: Hoje é quinta. Sexta.  PA: Posso terminar?  
 

C/O/B 

C: Pode. 
 

M 

PA movimenta a cabeça em direção ao 
calendário. 

Y 
CONTEXTO: PA explica a próxima atividade, onde os alunos vão pegar o desenho de observação da árvore do pátio da escola (atividade 
que eles fizeram no dia anterior) e copiar para um outro papel – só que desta vez com tinta. PA vai até a janela para mostrar a árvore 
observada e desenhada. 
37 Cs ficam conversando no 

chão e um escreve na lousa.  
 

PA: Pessoal, atenção que 
eu vou explicar a atividade. 
Quem faltou ontem? 

C/O/B 

C: eu faltei. 
 
 

M 

PA: O J e L, você faltou ontem né? M 
você também não veio ontem, né? 

 
E 

38 PA separa os alunos que 
faltaram. 
 

PA: Senta aqui no cantinho 
com o J.  

 
 

I/O/B 

M: eu não faltei.  
 
 
 

N 

PA: você faltou ontem, M. Ela faltou 
ontem. 
PA pega a M pela mão e leva-a para o 
canto com J e L.  

E 
39 PA retorna para perto dos 

outros alunos. 
PA: Agora vamos prestar 
atenção aqui um 
minutinho. Que vocês vão 
fazer? Vocês não fizeram o 
trabalho de observação da 
árvore? 

 
 
 
 

C/O/BC 

C: eu fiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

PA: Esse aqui é do N. Eu vou dar a 
folha e prestem bem atenção. Vocês 
foram lá observaram a árvore, o que 
vocês vão fazer? Vocês vão. Esse aqui 
vai servir como modelo, você vai por 
do lado e o desenho que você vai fazer 
com pincel e a tinta vai ser olhar pro 
desenho e passar este desenho para 
outro papel. Bem bonitinho. 

E 

40 C: Eu posso fazer nesse 
desenho? 
 

PA: olha só, deixa eu falar 
que esse trabalho de 
observação deixa eu só 
pegar aqui (PA procura nos 

Cs: uma flor. 
 
 
 

PA: Uma flor, existe uma flor do lado 
da árvore?  

 
 



desenhos)Ah, esse aqui 
qual T que é? Esse aqui é 
de quem? Esse é da E, 
vamos ver. O trabalho de 
observação, eu vou fazer o 
que? Ouve sentado. O 
nosso trabalho era observar 
a árvore, né G? E, que é 
isso aqui? 

C/V/B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 
41 Cs: Não. 

 
PA: Não. E isso. Existe? 
Não. Por que quando eu 
falo assim “gente, olha 
hoje é desenho livre”, nós 
vamos fazer o que a 
cabecinha mandar. Só que 
ontem era de observação, 
oh. Tem uma árvore, você 
observou a árvore, tem que 
desenhar a árvore. 
(mostrando o outro 
desenho). É um desenho de 
observação, que vocês três 
vão estar fazendo (aponta 
para os 3 que não vieram). 
Essa parte vocês não 
fizeram ontem. A mesma 
coisa, se eu..então E, a 
hora que você for transferir 
o seu trabalho, então você 
só vai focar na árvore, não 
na flor, nem na estrela ou 

Cs: sim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA anda pela sala e pega algo da mão 
de um aluno e joga no lixo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



em outro desenho 
qualquer. Você tem que 
pegar a árvore, tudo bem? 
Todo mundo entendeu?  

C/V/BC 

 
 
 

M 

 
 
 

Y 

42 Cs estão sentadas. PA: então só vai fazer o 
trabalho da árvore. Pessoal, 
sempre olhando. Olhem 
aqui.  
PA vai até a janela e abre a 
cortina de modo a olhar 
para o pátio.  
PA: Olhem lá pra nossa 
árvore, quais as cores que 
nós podemos ver na 
árvore? 

C/V/BC 

Cs: Verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

PA olha pela janela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

43 Cs se levantam para ver a 
árvore. Alguns vão próximos 
da porta para ver.  

PA: Podem ficar aí 
também (ela fala pros 
alunos da porta).  

C/O/B 

Eles ficam. 
 
 

T 

PA caminha para a janela. 
 
 

Y 
44 Ct estão na janela/porta.  

 
PA: Todo mundo sentado 
aqui (apontando para o 
local). 

C/V/B 

Cs vão se sentando devagar, 
alguns ficam observando na 
janela ainda.  

M 

PA vai para a sua mesa. 
 
 

Y 
45 Cs vão se sentando devagar, 

alguns ficam observando a 
janela ainda. 

PA: então olha, é o nosso 
trabalho hoje, a gente vai 
ser o mais fiel possível, ta 
pessoal? Vamos ser o mais 
fiéis possível. Então olha 
pessoal. 

C/O/B 

Cs estão se sentando. 
 
 
 
 
 

N 

PA arruma os papéis na sua mesa. 
 
 
 
 
 

Y 



49 Cs se levantam. 
 

PA: Eu não vou distribuir 
mais. (em tom bravo e com 
os braços cruzados)  

I/V/BC 

Ct se sentam e ficam quietas.  
 
 

T 

PA dirige o olhar às crianças. 
 
 

S 
50 Ct estão sentadas. PA: quem vai ser meu 

ajudante hoje?  
I/O/B 

Cs levantam a mão. 
Cs: agora é menino. 

M 

PA dirige o olhar às crianças. 
 

S 
51 Ct continuam sentadas. PA: P você já foi? 

 
I/O/B 

C: Não. 
 

T 

PA: O Q já foi? Então hoje é o P. Oh 
pessoal.  

E 
52 PA segue com a entrega dos 

trabalhos. Ela para de 
entregar e olha para os 
alunos.  
C: o pro, vai desenhar o 
desenho que ta aqui? 

PA: Você vai desenhar 
numa outra folha essa parte.  

 
 
 

I/O/B 

C: Pode ser assim? (ele gira a 
folha) 
 
 
 

N 

PA: Não tem que ser do mesmo jeito 
que você fez com outro. 

 
 
 

E 
53 PA pega outro desenho. PA: Oh, W, o passarinho Ele se senta. PA continua distribuindo os desenhos e 

CONTEXTO: PA está na sua mesa e os alunos estão sentados no chão. PA chama os alunos um a um para pegarem o desenho feito 
 no dia anterior e indica em qual mesa eles devem se sentar para a próxima atividade. 
46 PA pega um desenho e 

segura em direção aos 
alunos. 

PA:  E!  
I/O/B 

E se levanta. 
T 

PA entrega o trabalho à E. 
S 

47 Outras alunas se levantam 
também. 

PA: nossa, quantas E’s 
têm? 

C/O/B 

As outras alunas retornam 
T 

PA chama outro aluno. 
Y 

48 PA segue chamando, A pega 
o desenho. 
 

PA: Vai sentar na carteira. 
Aqui A. (o aluno estava 
indo se sentar em outra 
carteira, e a professora 
apontou para do lado da 
colega). 

I/V/B 

Ele senta no local indicado. 
 
 
 
 

T 

PA chama outro aluno. 
 
 
 
 

Y 



você não vai desenhar. 
Senta lá naquela carteira. 
(apontando para o local) 

I/V/B 

 
 
 

T 

apontando onde eles devem sentar. 
 
 

Y 
54 C se senta no lugar errado. 

 
PA: Aqui, nessa carteira 
aqui ó. (apontando para o 
local) 

I/V/B 

Ele vai para a carteira certa. 
 
 

T 

PA chama o próximo aluno. 
 
 

Y 
CONTEXTO: PA vai até o armário no fundo da sala e mexe nos materiais das estantes. Os alunos conversam sentados nos seus lugares e PA 
explica aos alunos a atividade. 
55 PA vai até o armário no 

final da sala.  
PA: P, vem cá um 
pouquinho. (ela chama o 
aluno-ajudante que já havia 
sido escolhido).  

I/O/B 

P vai ao encontro dela.  
 
 
 

T 

PA volta para sua mesa com um bloco 
de folhas. 

 
 

Y 
56 P carrega consigo o seu 

desenho de observação. 
PA: Deixa seu papel lá, 
pode deixar lá.  

 
 
 

I/O/B 

Ele volta e deixa o papel na mesa. 
 
 
 
 

T 

PA fala algo para o aluno (muito baixo, 
não se escuta), mas como se estivesse 
mostrando o que ele tem que fazer, 
mesmo porque ela aponta para dois 
lugares e o menino sai. 

Y 
57 C: Professora, o T mudou 

de lugar.  
PA: ô T, você é do lado do 
S. (aponta para o local) 

I/O/B 

Ele senta no local indicado. 
 

T 

PA pega uns papéis em sua mesa. 
 

Y 
58 PA está na sua mesa. PA: Olha aqui ó, vou 

explicar de novo, Vocês 
fizeram, o desenho de 
observação agora vocês vão 
passando, usando a tinta.  
Pessoal, se vocês fizerem... 

C/O/B 

Cs conversam entre si. 
 
 
 
 
 

M 

PA: Pessoal, olha se vocês fizeram um 
desenho assim. Nós não fizemos um 
desenho assim? Nós vamos fazer assim. 
Por que o que você vai fazer?  
(ela mostra o sentido da folha) 

 
E 

59 PA explica a atividade, Cs PA: Shiu. Q quieto. Aí você Ele fica quieto. PA continua a explicar a atividade. 



falam ao mesmo tempo. 
 

não sabe o que é pra por. 
Então presta atenção. Não 
tem como eu fazer se eu não 
prestar atenção. 

I/O/BC 

 
 
 
 

T 

 
 
 
 

Y 
60 PA aproxima-se do aluno e 

mexe na mesa, arrumando-a. 
PA: O que você vai fazer A? 
Por que você não pode fazer 
aqui (aponta para a outra 
folha)?  Porque você vai só 
copiar o desenho daqui A. 

I/O/BC 

Ele balança a cabeça. 
 
 
 
 

T 

PA continua a explicar a atividade. 
 
 
 
 

Y 
61 PA está na sua mesa. PA: Vai pegar o desenho 

daqui e transferir para cá. 
Entenderam pessoal? 

C/O/B 

Cs: Entendemos. 
 
 

M 

PA começa a destacar as folhas e 
entregar para os alunos. 

 
Y 

62 PA mostra a diferença entre 
um papel e outro (o da 
observação e o da cópia) 
pedindo para eles passarem 
o dedo. 

PA: Então olha, prestem 
atenção. O trabalho, ta 
vendo ó, passem o dedo, 
vocês vão sentir a diferença 
oh. Na textura.  

C/V/B 

C: Um é mais grosso, outro é mais 
fino. 
Cs passam a mão na folha.  

 
 

M 

PA caminha pela sala. 
 
 
 
 

Y 
63 S joga a folha para cima. PA: Assim você não vai 

sentir nada, S. Batendo no 
papel. 

I/O/BC 

Ele fica quieto. 
 
 

T 

PA continua a falar sobre a diferença 
entre os papéis. 

 
Y 

64 PA pega o papel e levanta-o 
mostrando para as crianças. 

PA: Passem a mão aqui ó, 
bem de leve. Veja se vocês 
conseguem sentir, oh, as 
nervurinhas do papel. 

I/G/B 

Cs passam os dedos na papel, os 3 
alunos que não vieram no dia 
anterior, desenham na lousa.  

 
M 

PA: Vê se vocês conseguem sentir oh, 
dá impressão que tem uma nervurinha 
no papel, oh. 

 
E 

CONTEXTO: Três alunos não fizeram a atividade do dia anterior (observação e desenho da árvore). PA explica a atividade anterior aos três. 
65 PA vai para perto dos três PA: Oh meninos, vem cá. Uma aluna a segue PA anda até a árvore, olhando para 



alunos que estão aguardando 
próximos à lousa.  

(Ela fala enquanto caminha 
para fora da sala, no pátio 
onde tem a árvore a ser 
desenhada.) 

C/D/B 

imediatamente, os outros dois 
desenham um pouco mais e 
depois vão atrás dela. 

 
T 

frente. 
 
 
 

Y 
66 PA e os alunos voltam para 

a sala. PA pega a caixa de 
lápis e deixa na mesa para 
eles pegarem, os alunos 
procuram e a professora vai 
para a porta. Na porta, ela 
olha para eles.  

PA: Vamos lá, pega um 
lápis cada um e vamos. 

 
 
 
 

C/O/B 

Eles pegam os lápis e ficam 
parados. 

 
 
 
 

M 

PA volta o olhar para os alunos e os 
quatro saem.  

 
 
 
 

E 
67 PA arruma os alunos 

sentados no chão. 
 

PA: No nosso trabalho, tá 
vendo aquela árvore ali. (ela 
aponta para um lado).  

 
C/V/B 

Eles balançam positivamente a 
cabeça. 

 
 

T 

PA se levanta e os alunos a seguem, 
eles caminham até a árvore.  
PA: Ta vendo essa árvore? Pode passar 
a mão nela oh, pode... 

E 
68 Uma aluna que estava  

dentro da sala chega 
correndo próximo à 
professora. 
 

PA: Lá, E. Eu já vou pra lá. 
(ela aponta e empurra a 
aluna com a mão de volta 
para a sala)  

I/G/B 

Ela volta para a sala. 
 
 
 

T 

PA continua a falar com os três alunos 
que faltaram no dia anterior. 

 
 

Y 
69 PA e os 3 estão ao redor da 

árvore.  
 

PA: Olhem pra cima, os 
galhos, olha quantos galhos 
tem. E as folhas, um monte. 
É essa árvore que vocês vão 
estar desenhando lá no 
papel. Somente a árvore, ta? 
Não é a trave, não é o 
quiosque, não são as 
crianças, nada, só a árvore. 
Que mais que tem aqui na 

C: as bolinhas.  
Eles andam para trás. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PA: Então olha, vocês vão estar aqui e 
vão estar desenhando esta árvore. E não 
esqueçam de por o nome. Olha a 
borracha aqui (ela aponta para o chão). 

 
 
 
 
 
 



árvore? Vem pra trás. 
(Ela puxa um dos alunos e 
os outros acompanham.)  
PA: Olha aqui, que mais 
tem? 

C/G/B 

 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 

E 
CONTEXTO: PA volta para a sala de aula. PA organiza o material da atividade dos outros alunos (tintas, pincéis). 
70 Cs estão falando, algumas 

estão em pé.  
PA: Credo! Eu não vou dar 
tinta não.  Enquanto estiver 
esta bagunça. 

 
 
 
 

C/O/AB 

Eles continuam falando e em pé. 
 
 
 
 
 
 

N 

PA cruza os braços e olha para os 
alunos. 
PA: eu só vou começar o trabalho, a 
hora que o Pré souber como se 
comportar.  
Cs ficam quietos.  
PA dirige o olhar às crianças. 

E 
71 Uma aluna acha uma luva e 

a entrega para a professora. 
 

PA: De quem é essa luva? 
De quem é a luva? Aliás, 
essa luva estava lá na outra, 
quem foi pegar? 

I/O/B 

Cs: eu não. 
 
 
 

M 

PA: Eu queria q vocês tivessem mais 
respeito com as coisas dos amigos, 
porque estava lá.  

 
K 

72 PA arruma a toalha de uma 
das mesas.  
 

PA: Vamos arrumar tudo 
isso, cobrindo toda a mesa. 
Vocês vão deixar... preste 
atenção vocês aqui. O papel 
que vocês vão pintar, vai 
ficar deste lado o outro fica 
desse.  

C/O/BC 

Cs tiram as mãos para a PA 
ajeitar. 

 
 
 
 
 

T 

PA: O papel vai ficar deste lado, dá 
licença, e o outro deste lado. Cuidado 
para não pintar o amigo. 

 
 
 
 

E 
73 PA arruma as folhas para os 

alunos. Cs aguardam.  
 

PA: Pessoal, vocês não vão 
fazer outro desenho. Vocês 
vão copiar o que vocês já 
fizeram. S, você vai fazer a 

Cs: Não.  
 
 
 

PA: Não, é pra desenhar a que vocês 
fizeram.  

 
 



sua árvore. O T a dele. É pra 
criar outra árvore? 

C/O/B 

 
 

M 

 
 

E 
74 PA vira-se para um aluno e 

aponta no seu desenho. 
PA: W, você vai desenha o 
pássaro?  

I/V/B 

C diz que sim com a cabeça. 
 

T 

PA: Não, não é para desenhar o pássaro.  
 

E 
75 PA caminha para a outra 

mesa, pega um material e 
leva para a mesa vazia. Ela 
volta para a mesa que não 
tinha falado. 

PA: Olha a mesma coisa 
vocês. 

 
 

C/O/B 

C: O pro, esse eu também posso 
pintar. 

 
 

N 

PA: Não, esse, vocês não vão pintar. 
Esse não é para pintar, esse vai servir 
para você copiar. 
PA arruma as folhas do alunos. 

E 
76 PA arruma a mesa, 

colocando o plástico na 
mesa toda. Ela vai até o 
armário buscar material, e 
conta os alunos. Os alunos 
ficam conversando sentados. 

PA: P, P? Me ajuda, vai 
pedir para a AA por favor, o 
papel higiênico. 

 
 

I/O/B 

Ele se levanta, empurra a cadeira 
e  sai da sala.  

 
 
 

T 

PA volta a mexer no armário 
 
 
 
 

Y 
77 PA arruma as tintas na mesa 

vazia. Ela fica separando as 
tintas andando do armário 
para a mesa. Ela sai da sala 
e enquanto sai, fala. 

PA: Gente, deixa eu pegar o 
amarelo.  

 
 

C/O/BC 

Os alunos ficam sozinhos, 
conversando sentados e brincando 
com as folhas.  

 
N 

PA retorna com as tintas.  
 
 
 

Y 
 



 
 
FITA 2 
DATA: 31 de agosto de 2007 
TURMA: Pré 
 
CONTEXTO: Início da aula, crianças estão sentadas no chão próximas à lousa. PA fala sobre a atividade que fizeram hoje logo após a 
entrada (eles plantaram uma muda de café no jardim da escola). 
 Situação Antecedente Comportamento da Prof° Comportamento subseqüente 

dos alunos 
Comportamento subseqüente  da 
Prof° 

1 C: Ô Prô, o que a XXX 
está fazendo aqui? PA olha 
para XXX e caminha em 
direção à ela. 
 

PA: A senhora não é daqui. 
Vamos lá pra sua sala. 
(balançando a cabeça 
negativamente) 
PA dá a mão para a aluna e 
a levanta e fala para outra 
aluna. 

I/G/B 

XXX se levanta. 
 
 
 
 
 
 

T 

PA dirige o olhar para  a menina 
sentada ao lado de XXX. 

 
 
 
 
 

Y 
2 PA fala para esta aluna. 

 
PA: Leva ela lá. 

 
 
 

I/O/B 

C: Mas ela é minha amiga. 
 
 
 

N 

PA: Ela pode ser sua amiga, mas ela 
tem que estar na sala dela. 
PA acompanha com o olhar enquanto 
as duas se dirigem à porta. 

E 
3 Ct continuam sentadas no 

chão, uma delas pergunta. 
C: ô pro, posso beber 
água? 

PA: Não, agora não. 
 

I/O/B 

Ele abaixa a cabeça. 
 

T 

PA continua a falar. 
 

Y 

CONTEXTO: Crianças continuam sentadas no chão próximas à lousa, apenas A está em pé na carteira. PA e alunos formam uma roda de 
mãos dadas, primeiramente em pé. 
4 PA se posiciona próxima 

dos alunos e abre os braços 
em posição de roda. 

PA: Vamos dar as mãos, 
vem vamos fazer uma roda. 

C/V/BC 

Cs se levantam e Cs dão as 
mãos. 

 

PA dirige o olhar às crianças. 
 

S 



M 
5 A está na carteira 

arrumando a sua pasta. 
PA: Vamos A!  
 

I/O/B 

A: Pêra!  
 

N 

PA: Tá arrumando demais aí. (ela fala 
com o olhar em direção ao A) 

K 
6 Cs ainda não deram as 

mãos. 
PA: Vamos meninas, 
vamos dar as mãos aí. 
(dirigindo o olhar às 
alunas) 

C/O/B 

Elas dão as mãos. 
 
 

T 

PA mantém o olhar em direção às 
alunas. 

 
S 

7 Um aluno está fora da roda. 
 

PA: Vem Y do meu lado. 
 

I/O/B 

Ele vem para perto dela. 
 

T 

PA dirige o olhar para outro lado na 
roda. 

Y 
8 C está com apenas uma das 

mãos segurando a mão de 
outro aluno, a outra mão 
está solta. 

PA: Ô dá a mão aí pra ele.  
 
 

I/O/B 

Eles dão as mãos. 
 
 

T 

PA dirige o olhar para outra criança 
que começa a falar. 

 
Y 

9 C: Oh professora, a B não 
quer dar a mão.  

PA: Por que num quer dar a 
mão? B dê a mão pra ele.  

I/O/B 

A aluna dá a mão.  
 

T 

PA dirige o olhar para outras 
crianças. 

 
Y 

10 Ct estão em roda, mas a 
roda está desorganizada. 

PA: Isto aqui é um círculo?  
 

C/O/B 

Ct abrem a roda.  
 

T 

PA  acompanha com a cabeça o 
movimento das crianças. 

S 
11 Ct abrem demais a roda. 

 
 
 

PA: Não precisa abrir tanto 
não. Não precisa ser 
enorme para ser um círculo. 
Dê um passo a frente, 
vamos. 

C/O/BC 

Ct dão um passo. 
 
 
 

T 

PA olha em direção às crianças na 
roda. 

 
 
 

S 
12 Roda continua 

desorganizada. 
PA: Mais um, você não S, 
só quem está do seu lado.  

C/O/B 

Cs dão um passo para frente.  
 

T 

PA: Parou. 
PA olha em direção às crianças. 

E 



13 Ct estão de mãos dadas. PA: Podem soltar as mãos. 
(PA solta as mãos.) 

C/D/B 

Eles soltam as mãos. 
 

T 

PA movimenta a cabeça, dirigindo o 
olhar às crianças. 

S 
CONTEXTO: PA e Ct estão num círculo em pé. Eles cantam músicas infantis – as crianças sempre acompanham a música que a 
professora inicia e fazem gestos (coreografia) também acompanhando a professora. 
14 PA puxa outra música: 

“Alecrim, alecrim 

dourado..alecrim” e todos 
começam a dançar e bater 
palmas. 

PA: Agora, sem palmas, 
com as mãos para trás. Nós 
vamos cantar outra música.  

 
C/V/B 

“Se essa rua, se essa rua fosse 

minha...passar”, todos cantam 
juntos. 

 
T 

PA: E ontem a gente aprendeu outra. 
 
 
 

Y 
15 C: Com a mão pra trás?  PA: Com a mão pra trás. 

 
I/V/B 

Ct cantam, Cs com as mãos para 
trás. 

M 

PA: Muito bem pessoal. Bem legal.  
 

P 
16 Cs cantam alto – algumas 

gritam. 
PA: shiu... 

C/O/B 
Ct ficam quietos. 

T 
PA continua a cantar. 

Y 
17 Cs cantam alto. PA: Pode cantar, mas 

baixo. Não sei se vocês 
entendem, pode com ânimo, 
mas bem baixo. Um tom de 
voz baixo. No três.  

C/D/B 

Cs e PA: 1,2,3 
“...me casar...da roda eu não 

quero me casar...hei de 

querer...chorar”, todos cantam 
juntos.  

T 

PA: Oh, palmas pra vocês. Ficou 
lindo! PA bate palmas para os alunos.  

 
 
 

P 
18 Ct estão em pé na roda. PA: Bom, todo mundo 

senta no lugar. (fazendo 
gesto com uma mão para 
sentarem) 

C/V/B 

Os alunos sentam. 
 
 

T 

PA caminha para o fundo da sala. 
 
 

Y 

CONTEXTO: Ct estão sentados no chão. PA vai até o calendário (pendurado na parede ao lado da lousa), ela fala sobre a data e mostra 
no calendário. 
19 Ct estão sentadas no chão 

em círculo, Cs estão de 
costas para o calendário. 
 

PA: E aqui ó, pessoal, 
vocês que estão aqui 
(encostados na parede) vão 
pra lá. Pra lá. Vai pra lá pra 

Eles vão para o local indicado. 
 
 
 

PA dirige o olhar para as crianças que 
se movimentam. 

 
 



você enxergar aqui.  
(apontando com o dedo) 

C/V/BC 

 
 

T 

 
 

S 
20 Duas crianças engatinham 

para perto da professora e 
do calendário. 

PA:Não é pra sentar aqui, é 
lá (PA aponta o lugar para 
as alunas irem). 

C/V/B 

Elas vão para o local indicado. 
 
 

T 

PA dirige o olhar às meninas que se 
movimentam. 

 
S 

21 Cs falam e Cs se ajoelham. PA:  K, senta.  
I/O/B 

K senta. 
T 

PA olha em direção à K. 
S 

22 Cs falam. PA:  H quieto.  
I/O/B 

H fica quieto. 
T 

PA olha em direção à H. 
S 

23 Cs falam. 
 
 

PA:  Shiu...Amanhã.... olha 
é a terceira vez que eu to 
tentando falar a mesma 
coisa. A e H. (gesticulando 
com uma mão – mostrando 
três dedos) 

C/V/BC 

Ct ficam quietos. 
 
 
 
 
 

T 

PA olha em direção à eles. 
 
 
 
 
 

S 
CONTEXTO: PA e alunos estão sentados bem próximos (eles no chão e ela numa cadeirinha). PA pega o livro de estória e mostra aos 
alunos as páginas para ver onde parou no dia anterior. 
24 PA: Onde nós paramos 

mesmo pessoal?  
Cs dão várias respostas ao 
mesmo tempo. 
 

PA: Psiu. Eu vou 
mostrando, psiu, viu Y. pra 
vocês e vocês vão vendo 
onde nós paramos, por que 
eu não me lembro. Sem 
conversar.  

C/V/AB 

Eles ficam quietos. 
 
 
 
 

T 

PA dirige o olhar para o livro. 
 
 
 
 

Y 

CONTEXTO: PA inicia a leitura do livro de estória. Cs conversam entre si durante a leitura. 
25 Cs conversam entre si. 

 
 

PA sussurra uma parte da 
história. 

C/D/B 

Eles continuam a conversar. 
 

N 

PA continua lendo em tom baixo. 
 

E 
26 Cs continuam a conversar. PA: Ah, eu vou parar. Vou Eles param de conversar. PA continua a ler. 



esperar o H e o Y pararem 
de conversar.  
PA cruza as mãos nas 
pernas e olha pros alunos. 

C/V/B 

 
 
 
 

T 

 
 
 

 
Y 

27 Cs continuam a conversar. PA: Shiu. Posso continuar? 
C/O/B 

Cs: Pode. 
M 

PA continua a ler. 
Y 

28 Cs conversam entre si.  
 

PA: Ai, eu acho que vou 
parar. Oh, vem pra frente. 
(PA cruza os braços), Mas 
olha... Que vocês estão 
fazendo hoje? Vocês estão 
atrapalhando quem quer 
ouvir.  

C/V/BC 

Cs ficam quietas. 
 
 
 
 
 
 

M 

PA dirige o olhar para Z. 
 
 
 
 
 
 

Y 
29 Z muda de lugar. PA: Né, Z? Pode ir pra lá, 

onde você estava (aponta 
com o dedo o lugar da 
aluna). Vou iniciar de novo. 
Espero não ter que precisar 
parar de novo a leitura. 
Senão já fica sem graça. 

I/V/AB 

Z volta para o seu lugar. 
 
 
 
 
 
 

T 

PA continua a ler. 
 
 
 
 
 
 

Y 
30 Cs conversam entre si.  PA: oh, A. 

I/O/B 
Ct ficam quietos. 

T 
PA dirige o olhar para A. 

S 

CONTEXTO: PA termina a estória. PA explica uma nova atividade – desenhar a atividade feita pela manhã “a plantação da muda de 
café”.  
31 PA se levanta e Cs também 

se levantam.  
PA: Pode sentar gente, 
pode sentar.  

Cs se sentam. 
 

PA anda até a sua mesa e deixa o livro em 
cima desta. 



C/O/B M Y 

32 PA retorna para perto das 
crianças. 

PA: Prestem atenção 
pessoal, o que vocês vão 
fazer. 

C/O/BC 

Cs conversam entre si. 
 
 

N 

PA coloca as mãos na cintura e olha em 
direção aos alunos. 

 
E 

33 Cs conversam, E está de 
costas e conversando. 

PA: E! (tom bravo) 
 

I/O/B 

Ela senta virada para frente 
e se cala. 

T 

PA olha em direção à E. 
 

S 
34 PA volta para o meio da 

sala, apóia-se na lousa e 
olha pros alunos.  
 

PA: Vocês vão pegar o 
caderno de desenho e vão 
desenhar como vocês 
viram as plantas de café. 

C/O/B 

C: Eba.  
Cs: Ah. 

 
 

M 

PA: Vocês vão desenhar de acordo com o 
que vocês viram. Plantando o pé de café. 
Vocês vão usar o lápis de cor... 

 
E 

35 PA explica a atividade e 
fala em pegar lápis para 
colorir. Cs se levantam. 

PA: Eu não falei pra 
ninguém levantar.  

C/O/B 

Elas se sentam. 
 

T 

PA continua a falar sobre a atividade. 
 

Y 
36 PA se aproxima das mesas. PA: Vocês vão usar, que 

nem oh, vocês falaram pra 
mim que vocês acham 
difícil, vocês acham que o 
lápis de cor precisa do 
lápis preto pra desenhar 
primeiro? 

C/O/AB 

Cs: Não.  
 
 
 
 
 

M 

PA: Então vamos fazer assim, quem acha 
que precisa do lápis preto, pode usar o lápis 
preto primeiro depois pinta por dentro, 
quem acha que não necessita pode ir direto. 
Ta? 

 
 

E 
37 PA está explicando a 

atividade e Cs estão de pé. 
 

PA: Pessoal, pode sentar. 
Não sei por que vocês 
estão com tanta pressa.  

C/O/B 

C: Por que nós quer ir para o 
parque. 
Ct se sentam. 

T 

PA: Mas tem gente que hoje não está 
merecendo. O N, a W, o G, o Y, H, E  que 
não para de falar . Podem ficar sentados.  

E 
CONTEXTO: PA arruma a sala para a próxima atividade, os alunos estão sentados no chão. PA chama as crianças uma a uma para 
sentarem nas mesas de acordo com a sua indicação. 



41  Cs brigam pelo lugar. 
 
 
 

PA:  Vocês pensam que vão 
sentando? Se eu hoje estou 
definindo quem vai sentar 
com quem?  

C/O/AB 

Eles se levantam. 
 
 
 

T 

PA continua arrumando as carteiras.  
 
 
 

Y 
42 C: prof, prof. o Y quer 

sentar comigo. 
PA: Mas você está com o 
Y. Ah, dá licença vai. (tom 
jocoso) 

I/O/B 

Eles se sentam. 
 
 

T 

PA continua a arrumar as carteiras.  
 
 

Y 
43 Cs brigam um com outro 

sobre lugares de sentar.  
PA: Oh, A. Você ta 
parecendo uma menina 
reclamando.  

I/O/B 

Eles se calam. 
 
 

T 

PA: Quem é que eu tinha posto naquela 
cadeira? Era uma menina... 

 
Y 

CONTEXTO: PA está em pé, próxima à lousa. PA coloca a rotina do dia na lousa com a ajuda das crianças. 
44 PA pega um giz. PA: Pessoal, antes de 

pegarmos a pasta, vamos 
por a nossa rotina aqui que 
nós não colocamos.  

C/O/AB 

Cs falam ao mesmo tempo. 
 
 
 

N 

PA vira-se para os alunos e começa a 
falar da rotina. 

 
 

Y 
45 PA pergunta sobre a rotina e 

Cs falam ao  mesmo tempo. 
 

PA: Oh Pré eu estou pondo 
a rotina ainda, eu estou na 
oração, e depois da oração?  

C/O/B 

C: Leitura em voz alta.  
 
 

T 

PA: Leitura em voz alta.  
(PA escreve na lousa enquanto fala.) 

 
E 

46 PA: Depois Hora de casa de PA: Ah, mas eu sinto Cs: Ouvi. PA: Só vai brincar na casa da boneca 

38 PA encontra uma blusa.  
 

PA: de quem é essa blusa?  
C/O/B 

C: É da Z. 
T 

PA dirige o olhar à Z. 
S 

39 Z levanta a mão. 
 

PA: Guarda na mochila.  
I/O/B 

Ela pega a blusa e guarda. 
T 

PA arruma outras carteiras. 
Y 

40 PA chama os alunos para 
sentarem, indicando o 
local. K não sentou no 
local determinado. 

PA: K. (pegando-a pelo 
braço e levando a aluna até 
o lugar dela). 

I/D/B 

Ela senta. 
 
 

T 

PA chama outro aluno. 
 
 

Y 



boneca. 
C: êhhhh. 
 

informar, eu sinto muito, 
mas dependendo do 
comportamento de alguns tá 
demais, senão vai ficar fora 
olhando os outros demais 
brincar. Ouviu?  

C/O/BC 

 
 
 
 
 
 

M 

quem se comportar bem. Senão não tem 
nem lógica, né H? né G? 

 
 
 
 

E 
CONTEXTO: PA vai para o fundo da sala. PA chama os alunos um a um para apanharem as pastas com os materiais. 
47 G vai correndo para apanhar 

a pasta. 
 

PA: G, pode voltar, agora 
vem como gente. Dá a volta. 
Não vê que aí está apertado. 

I/O/AB 

Ele volta e vai andando. 
 
 

T 

PA mantém o olhar em direção ao G – 
até que ele se sente. 

 
S 

CONTEXTO: Crianças começam a atividade – desenhar a “plantação da muda de café”. PA anda pela sala, arrumando a sala e olhando os 
desenhos dos alunos. 
48 PA apanha uma blusa. PA: F, é sua? 

I/O/B 
F balança a cabeça e vai guardar. 

T 
PA anda para a sua mesa. 

Y 
49 PA pega uma luva em cima 

da mesa dela. 
PA: Olha de quem é essa 
luva? 

C/O/B 

Cs levantam as mãos. 
 

M 

PA: Nossa, então é do G, ou da E ou da 
... 

K 
50 E: É minha. 

 
PA: Vai guardar na sua 
mochila.  

I/O/B 

E pega a luva e guarda na 
mochila. 

T 

PA arruma a sua mesa. 
 

Y 
51 Cs começam a trabalhar e 

PA passa pela sala.  
 

PA: Olha,tem uma cola no 
chão. Lá na sua última 
atividade, cadê a sua última 
atividade?  

C/O/B 

Ct procuram a página. 
 
 
 

T 

PA: A data primeiro, sempre a data 
primeiro. No comecinho da folha.  

 
 

E 
52 PA passa pelas mesas 

arrumando os cadernos e 
tirando dúvidas. 
C: professora é aqui? 
 

PA: Não, num é aqui. Cadê 
sua última atividade? 
Procure a última atividade. 
Sempre na última.  
(PA procura pro aluno). 

Ele observa a professora 
folheando seu caderno. 
 
 
 

PA continua passando nas mesas, com 
uma das mãos para trás.  
 
 
 



I/D/B N Y 
53 C vem com um monte de 

lápis na mão.  
 

PA: Que é isso? Mas onde 
você pegou?  
 

I/O/B 

O aluno diz algo. 
 
 

T 

PA: Você sabe onde tem latinha, olha 
lá. (aponta para o local).  
(O aluno vai buscar.) 

E 
54 PA auxilia onde escrever a 

data.  
 

PA: Pode começar a 
desenhar a plantação. Vira o 
caderno. 

I/O/B 

Cs começam a desenhar. 
 
 

M 

PA continua passando nas mesas. 
 
 

Y 
55 PA: Que você quer 

desenhar mesmo? 
C: pé de café. 

PA: ô gente, o lápis preto 
vocês só usam, oh Pré, o 
lápis preto vocês só usam 
quando vocês forem fazer 
no pé de café ou alguma 
pessoa, por que pra fazer o 
chão, isso mesmo, já vai 
direto no lápis de cor, não 
necessita ... 

C/O/BC 

Cs desenham alguns com lápis de 
cor e outros com lápis preto. 
 
 
 
 
 
 
 

M 

PA continua passando nas mesas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
56 G vem com um lápis. 

 
PA: Esse daí é da outra 
turma.  

I/O/B 

O aluno devolve. 
 

T 

PA: Onde está o nosso?  
 

E 
57 Cs: Ali oh, atrás da coisa. 

G não responde. 
 

PA: G. G. Pega a latinha ali 
no armário, G! (com a mão 
na cintura e apontando onde 
está). G, você só não pegou 
ontem, G? 
 
 
 
 

I/O/B 

G olha nas diferentes prateleiras 
da estante. Cs mostram onde está. 
 
 
 
 
 
 
 

N 

PA ri e cruza os braços.  
PA: G, você pegou a latinha, mas 
esqueceu de pegar o lápis de cor. 
Cs riem.  
PA: ele esqueceu, não veio ontem e 
esqueceu. 
PA pega o estojo dele.  
PA: Olha aqui oh, tá cheio de lápis de 
cor.  

K 



58 G: Mas está sem ponta. 
 

PA: Ué, mas separa e peço 
para AA vir e te ajudar a 
apontar. Vou ver se a AA 
está ocupada.  
PA sai da sala.  

I/O/BC 

G senta na sua mesa e começa a 
apontar os lápis do estojo. 
 
 
 

T 

PA retorna à sala. 
PA: Vai usando o outro lápis, pra não 
perder tempo, enquanto eu aponto os 
seus, posso pegar? (olhando para G) 
 

E 
59 PA olha o desenho de um 

aluno. 
PA: Aonde tem esta árvore, 
A? É a árvore hoje, cadê a 
plantação de café, só ta o pé 
de café sozinho. Ninguém 
mais? Ninguém tava lá 
vendo. E essa árvore aí? 
Quando a professora coloca 
“Vá fazer um desenho livre” 
aí você coloca a árvore. 

I/O/B 

C: Desenha um pé de café. 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

PA: Mas é pra desenhar a plantação de 
café. Não é pra ficar imaginando, ontem 
era pra ficar imaginando. 
 
 
 
 
 
 

E 
60 A: que você ta fazendo aí? 

(A levanta para ver o 
desenho de outra criança 
que está na sua frente) 

PA: Oh, A, se preocupa 
com o seu desenho. 
 

I/O/B 

A senta de volta no seu lugar. 
 
 

T 

PA continua apontando os lápis. 
 
 

Y 
61 Os alunos desenham. PA 

arruma o lápis. 
PA: Pode usar direto o lápis 
de cor.  

C/O/B 

C: O W desenhou eu tão bonita. 
 

N 

PA: Que bom que você gostou. 
 

Y 
62 PA olha o caderno de um 

aluno. 
PA: Quem já? A, Você já 
terminou? Então vai 
escrever café, então vai 
escrever o nome da 
HH.Quem já terminou vai 
escrever café, o nome da 
HH e o nome da II.  

I/O/B 

Cs: Ah não. 
 
 
 
 
 
 

N 

PA balança a cabeça positivamente.  
PA: Quando acabar, tem gente que já 
acabou, pode escrever. 
 
 
 
 

E 
63 Ela vai para outra mesa. PA: A. Usa o lápis preto por A escreve. PA observa o aluno. 



PA: Qual é a primeira letra 
do seu nome? 
C: L 
 
 
 

que se você precisar pagar. 
Que chique! Ele ta cheio 
demais! Todo mundo tem 
Faber Castel. Para formar o 
LA. Tem acento mesmo, 
mas não é esse. Tira o til. O 
til é o som que sai pelo 
nariz. Maça.  

I/O/AB 

 
 
 
 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 
 
 
 

S 
 



 
FITA 3 
DATA: 29 de agosto de 2007 
TURMA: Jardim 
 
Contexto: Início de aula dentro da sala, crianças estão sentadas num círculo no chão. PB organiza o círculo. 
 Situação Antecedente Comportamento da Prof° Comportamento subseqüente 

dos alunos 
Comportamento 
subseqüente  da Prof° 

1 PB está em pé com os braços 
cruzados. 

PB: Vamos fechar as pernas que 
sobra mais espaço. 

C/O/BC 

Cs fecham as pernas. 
 

M 

PB direciona o olhar para um 
aluno que está em pé. 

Y 
2 Aluno que está em pé. 

C: Aqui? (ele aponta para um 
lugar no círculo). 

PB: Isso. Pronto.  (PB balança a 
cabeça.) 

I/V/B 

Ele se senta. 
 

T 

PB direciona o olhar para L. 
 

Y 
3 L estava apertada e um pouco 

para dentro do círculo. 
PB: L, aqui tem um espacinho 
para você (PB aponta para um 
outro lugar na roda).  

I/V/B 

Ela senta no local indicado. 
 
 

T 

PB direciona o olhar para E. 
 
 

Y 
4 E está com a perna aberta ainda. PB: Fecha a perna E. 

 
I/O/B 

Ele fecha a perna. 
 

T 

PB caminha para longe do 
círculo. 

Y 
Contexto:  PB traz para o círculo o material a ser trabalhado – “matinho” (folhas secas e galhos) e a galinha confeccionada de jornal. PB 
fala sobre a próxima atividade. 
5 PB coloca o matinho no centro 

do círculo.  
Cs saem do lugar na roda. 

PB: Pode voltar para o seu lugar 
V. 

I/O/B 

Ela retorna para seu lugar na 
roda.  

T 

PB continua a falar. 
 

Y 
6 PB coloca a galinha no centro 

do círculo.  
Cs saem do lugar na roda. 

PB: Pode ficar no seu lugar 
(ajudando um deles com a mão).  

I/D/B 

Cs retornam para o lugar na 
roda.  

M 

PB continua a falar. 
 

Y 
7 PB pergunta de que cor as 

crianças querem pintar a 
galinha. 

PB: Peraí, shi. Calma, calma, 
calma. Shi. (com o dedo na boca 
e a mão sinalizando para baixo) 

Ct ficam quietos. 
 
 

PB continua a falar. 
 
 



Cs gritam várias cores ao 
mesmo tempo. 

Só quem vai... Shi 
C/V/B 

 
T 

 
Y 

8 PB pergunta novamente sobre 
as cores.  
Cs falam ao mesmo tempo.  

PB: 1,2,3...Acabou a minha vez. 
(de forma musicada, rimando)  
(PB coloca a mão na cintura) 

C/V/B 

Ct ficam quietos. 
 
 

T 

PB continua a falar. 
 
 

Y 
9 C: Eu quero azul. 

C: Eu quero preto. 
PB: Então espera aí, eu vou 
colocar lá na mesa depois tinta 
rosa, tinta azul, tinta vermelha, 
tinta preta, várias cores. Cada 
um vai pintar um pedacinho da 
galinha. Cada um vai pegar o 
pincel e vai pintar um cantinho. 
E cada um vai pintar da cor que 
quiser. Vai ser uma galinha 
colorida, tá bom? 

C/O/B 

Cs: tá bom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M 

PB: Antes de pintar a 
galinha, vamos terminar aqui 
o nosso ninho.  
 
 
 
 
 
 
 

E 
10 PB pergunta o que falta na 

galinha. 
Cs falam ao mesmo tempo.  
 
 
 

PB: Shiu. Calma, oh, oh, oh. Pã 
pã rã rã rã. (sinalizando com a 
mão) 
 
 
 

 
I/V/B 

Cs: pã pã 
Ct ficam quietas. 
 
 
 
 
 

T 

PB passa o dedo na boca 
imitando “zíper na boca”. 
PB: O H está tentando falar 
o que ta faltando na galinha, 
e todo mundo falando ao 
mesmo tempo eu não vou 
ouvir. 

E 
11 C: Ô ... 

 
PB: Psiu. (com o dedo na boca) 

I/V/B 
C se cala. 

T 
PB continua a falar. 

Y 
12 Cs conversam entre si. 

 
PB: Então, oh. Shi. (sinalizando 
com o dedo) 

C/V/B 

Cs continuam a falar.  
 

M 

PB se levanta e coloca a 
galinha na mesa de pintura. 

Y 
Contexto: PB vai para a mesa de pintura. PB chama os alunos (em dupla) para colocarem o “matinho” no ninho (caixa azul) – montagem 
do ninho da galinha. 



13 PB volta para a roda e pega uma 
cadeira. 
 

PB: Dá um cantinho aqui para a 
professora? (e abre espaço com a 
mão). 

I/D/BC 

C abre espaço. 
 
 

T 

PB coloca a cadeira no 
espaço. 
 

Y 
14 PB chama F para colocar 

matinho. 
 
 

PB: T e U, Você se chama 
como? (com as mãos na cintura 
e o olhar para F 
especificamente) 

C/V/B 

Cs retornam para o lugar. 
 
 

M 

PB chama outra dupla. 
 
 

Y 

15 V se arrasta para próximo do 
ninho. 

PB: V, não mandei você ir. 
I/O/B 

Ela volta para o seu lugar. 
T 

PB chama outra dupla. 
Y 

Contexto: PB se levanta e vai para o armário. PB explica a próxima atividade (confecção do ovo da galinha) e distribui o material (papel 
crepom amarelo). 
16 Cs saem do seu lugar no círculo. 

 
PB: Agora podem voltar para o 
lugar que nós vamos fazer os 
ovinhos para colocar lá no 
ninho.  

C/O/BC 

Eles retornam para seus 
lugares no círculo. 
 

T 

PB separa o papel crepom. 
 
 

Y 

17 PB se aproxima das crianças. PB: E nós vamos fazer os 
ovinhos para colocar lá no meio, 
tá bom?  

 
C/O/B 

Ct não respondem. 
 

 
N 

PB separa os papéis 
amarelos da caixa e entrega 
um para cada um. 

Y 

18 Cs estão no círculo, mas meio 
desorganizadas. 
 

PB: Afasta mais um pouquinho 
que está muito apertada essa 
roda. 

C/O/AB 

Cs acertam o círculo. 
 

M 

PB continua a falar. 
 

Y 

19 V continua fora do círculo. 
 

PB: Senta no seu lugar 
direitinho, V. Encosta aí. Cruza 
a perninha igual ao H. 

I/V/B 

Ela se senta com a perna 
cruzada. 
 

T 

PB: Isso. 
 
 

P 
20 C: Prof, prof. eu troquei de PB: Você mudou de nome de C: é.  PB continua distribuindo o 



nome de novo... 
 
 

novo? Mas cada dia você vem 
com um nome? Eu não sabia que 
podia mudar de nome assim. 

I/O/B 

 
 
 

T 

papel crepom. 
 
 

Y 
21 C: eu também mudei... 

 
 

PB: ai, ai, ai, eu me acostumei 
com você como V. e agora? 

I/O/B 

C: é.  
 

T 

PB continua distribuindo o 
papel crepom. 

Y 
22 Um aluno mostra que há um 

problema com o sapato. 
 

PB: ai, W... Vai lá para a HH te 
ajudar. Vai por ali. (apontando 
para a porta) Deixa isso aqui. (e 
pega o papel do aluno).  Tira o 
sapatinho do pé e leva lá.  

I/G/BC 

Ele levanta, mas fica parado. 
 
 
 
 

M 

PB: Vai lá. Vai lá que ela te 
ajuda. 
 
 
 

E 
Contexto: PB e alunos estão com o papel crepom na mão. Os alunos fazem os ovinhos (abrem o papel enrolado e amassam), colocam os 
“ovinhos” no ninho e cantam enquanto fazem a atividade (“a galinha do vizinho...”). 
23 PB  e Cs cantam a música 

enquanto mexem no papel 
amarelo.  

PB: Podem abrir. Balança um 
pouquinho a fita. Vamos ouvir o 
barulhinho. 
PB mostra para os alunos como 
balançarem o papel, de modo 
que ele fique solto. 

C/D/BC 

Ct balançam o papel. 
 
 
 
 
 

T 

PB continua balançando. 
 
 
 
 
 

S 
24 Cs se ajoelham. 

 
 

PB: Sentado, X. Todo mundo 
está sentado. (PB  o ajuda a 
sentar, segurando pelo braço). 
Cruza a perninha, X.  

I/D/B 

Ele senta, mas mantém as 
pernas esticadas. 
 
 

M 

PB dirige o olhar para X. 
 
 
 

S 
25 E está com a perna esticada. PB: E senta direito. Com a 

perna cruzada. 
I/O/B 

Ele mantém as pernas 
esticadas. 
 

N 

PB dirige o olhar para outros 
alunos. 

Y 

26 Cs brincam e gritam. PB: Oh, menos, menos. Ct falam mais baixo. PB dirige o olhar para outros 



(falando mais baixo e 
gesticulando) 

C/D/B 

 
 

T 

alunos. 
 

Y 

27 Z se levanta. PB: Senta Z. 
I/O/B 

Ela se senta. 
T 

PB dirige o olhar para outros alunos. 
Y 

28 C: ô pro, ele pegou o 
meu. 
PB dá outro crepom para 
a aluna. 
 

PB: Vamos começar assim 
oh. Pega na pontinha. Todo 
mundo pega na pontinha. 
Pegou na pontinha? U, 
pega na pontinha. Agora 
vamos juntando ó.  
PB demonstra como deve 
fazer e observa os alunos.  

C/G/B 

Cs vão dobrando o papel. 
 
 
 
 
 
 
 

M 

PB: Vamos juntando. Isso. Sem rasgar. Isso. 
Depois podemos ir amassando.  
 
 
 
 
 
 

E 
29 J ainda não começou a 

enrolar. 
PB: Vamos J, faça seu 
ovinho. Vai amassando... 
pronto? Aperta bem pra 
não voltar. Vou colocar o 
meu ovinho no ninho. 

I/G/B 

J começa a enrolar. 
 
 
 
 

T 

PB coloca o seu ovinho na caixa. 
 
 
 
 

S 
30 Cs fazem os ovinhos. PB : Quem terminou pode 

colocar no ninho. Pode 
fazer, bem devagarinho.  

C/D/AB 

Cs colocam os ovinhos no 
ninho. 
 

M 

PB: Nossa! Quantos ovos! Oh, tem ovo 
grande, ovo pequeno, médio, tem ovos de 
todos os tamanhos. 

P 
Contexto:  PB arruma a sala e o material para a próxima atividade, os alunos estão sentados no chão. PB chama as crianças uma a uma 
para sentarem  de acordo com a sua indicação nas cadeiras ao redor da mesa de pintura. 

31 Ct estão sentados em 
círculo no chão. 
 

PB: Espera aí no lugar, 
hein.  
PB se levanta e busca o 

Cs se ajoelham, saem do 
lugar e conversam entre si. 
 

PB abre os potes de tinta. 
 
 



37 H fala algo, mas não dá 
para entender. 

PB: Você está  muito 
engraçadinho hoje, H. 

I/O/B 

Ele abaixa a cabeça. 
 

T 

PB ajeita o pescoço da galinha confeccionada. 
 

Y 
Contexto: Ct estão sentadas nas cadeiras ao redor da mesa de pintura. PB chama um a um para pintar a galinha. 
38 PB: Tem bastante preto 

aqui, F. Vai sobrar preto 
aqui para você. Quantos 
olhos a galinha tem? 
Cs: Dois. 

PB: Pronto. Agora ela já 
tem olho. Quem eu chamar 
pra pintar, vai pintar 
bastante, tudo? 

C/O/B 

C: Não. 
 
 
 

T 

PB: Olha quanta criança tem para pintar. Um 
pouquinho, então cada um vai pintar um 
pouquinho, vai escolher a cor que quiser. 
 

E 
39 C se levanta e se aproxima PB: Agora não, na hora que Ela retorna. PB coloca água num pratinho. 

 material no armário.  
C/O/B 

 
N 

 
Y 

32 J e A estão brincando de 
luta. 

PB: J e A. (em tom 
enérgico) 

C/O/B 

Eles continuam. 
 

N 

PB abre os potes de tinta. 
 

Y 
33 F está fora do lugar no 

círculo. 
 

PB: F, na hora que você 
voltar lá pro seu lugar, 
você vai pintar, senão não. 

I/O/BC 

Ele volta. 
 
 

T 

PB coloca água num pote. 
 
 

Y 
34 Cs estão brincando e 

conversando.  
PB: T e H, vamos parar 
com a brincadeira.  

C/O/B 

Eles reclamam, mas 
param. 
 

T 

PB mexe a tinta num pratinho. 
 

Y 

35 W chega de volta na sala. PB: W, você não fez o seu 
ovinho, toma aqui. 
PB pega um pedaço de 
papel e entrega a ele.  

I/O/B 

Ele segura o papel. 
 
 
 

T 

PB pega outra tinta. 
 
 
 

Y 
36 Cs tiram as cadeiras do 

lugar. 
 

PB: Não é para tirar a 
cadeirinha do lugar que a 
professora pôs. 

C/O/B 

Ajeitam de volta a cadeira. 
 
 

T 

PB chama outro aluno. 
 
 

Y 



da mesa. eu chamar.  
I/O/AB 

 
T 

 
Y 

40 V se levanta e se aproxima 
da mesa. 

PB: Vai para o seu lugar, V. 
I/O/B 

V se senta. 
T 

PB organiza a mesa de pintura. 
Y 

41 Cs se levantam das 
cadeiras e se aproximam 
da mesa de pintura. 

PB: Só vou chamar quem 
estiver sentado. 

C/O/BC 

Eles sentam e levantam em 
seguida novamente. 

M 

PB organiza a mesa de pintura. 
 

Y 
42 Cs se levantam das 

cadeiras e se aproximam 
da mesa de pintura. 

PB: Pode voltar pro lugar, 
eu acho que o X não vai 
pintar, nem o H. 

C/O/BC 

Ct voltam para o lugar. 
 
 

T 

PB ajeita um pote de tinta. 
 
 

Y 
43 Cs se levantam das 

cadeiras e se aproximam 
da mesa de pintura. 

PB: Se você não ficar 
sentada, não vai pintar. (com 
olhar para uma criança) 

I/O/BC 

Ct voltam para o lugar. 
 
 

T 

PB pega um pote de tinta. 
 
 

Y 
44 H mexe a cadeira de lugar. 

 
PB : H, pode colocar esta 
cadeira no lugar. 

I/O/B 

Ele coloca e se senta. 
 

T 

PB coloca água num pratinho. 
 

Y 
45 J se levanta e se aproxima 

da mesa de pintura. 
 

PB : J, senta. 
 
 
I/O/B 

Ele vai para perto da sua 
cadeira, mas brinca com a 
mesma. 

N 

PB mexe a tinta no pratinho com água. 
 
 

Y 
46 V está mostrando a 

calcinha para Cs. 
  
  

PB: V, porque você está 
mostrando a sua calcinha? 
(ela fala em tom baixo e 
bem próxima a ela) 

I/O/B 

V: é que é vermelha. 
 
 
 

T 

PB: ah, você está mostrando porque é 
vermelha? Vamos mostrar só a pontinha.  
 
 

E 
47 Cs se levantam para ver a 

calcinha. 
PB: Pronto, pronto. Agora, 
acabou. 

C/O/B 

Ct se sentam. 
 

T 

PB se volta para a mesa de pintura. 
 

Y 
48 E está em pé com uma 

cadeira na mão. 
PB: E, pode colocar a 
cadeira no lugar. 

Ele coloca e senta. 
 

PB fala com outro aluno. 
 



 I/O/B T Y 
49 V se levanta novamente. PB: Senta V. 

I/O/B 
Ela se senta de volta. 

T 
PB ajeita os pincéis. 

Y 
50 E levanta e mexe a 

cadeira. 
PB:  E deixa a cadeira no 
lugar. 

I/O/B 

Ele se senta de volta. 
 

T 

PB dirige o olhar para a mesa de pintura. 
 

Y 
Contexto: PB arruma e guarda o material. Vários alunos pedem à professora para ir ao banheiro. 
51 C se aproxima da 

professora. 
C: Professora, posso fazer 
xixi? 

PB: Pode. (e aponta a porta 
da esquerda da lousa) 
 

I/O/B 

Ela vai. 
 
 

T 

PB dirige o olhar para a mesa de pintura. 
 
 

Y 
52 C: Posso também? PB: Pode.  

I/O/B 
Ele vai. 

T 
PB dirige o olhar para a mesa de pintura. 

Y 
53 Mais uma criança se 

aproxima. 
C: Professora, posso fazer 
xixi? 

PB: Não, só pra ir junto 
com ele. Não. (fazendo 
gesto com o dedo 
negativamente)  

I/V/B 

Ele senta. 
 
 
 

T 

PB dirige o olhar para a mesa de pintura. 
 
 
 

Y 
54 C: Professora, quando ele 

voltar eu vou? 
PB: Sim, quando ele voltar 
você vai.  

I/O/B 

Ele senta. 
 

T 

PB fecha um pote de tinta. 
 

Y 
55 C: Eu quero ir ao 

banheiro. (E chama a 
professora batendo em 
suas costas) 

PB: Não, depois ta. 
 
 

I/O/B 

Ele retorna. 
 
 

T 

PB organiza os pincéis. 
 
 

Y 
5
6 

C  coloca o pincel na outra 
cor sem lavar.  
 
 

PB: Não, mistura as cores 
não, porque depois você vai 
usar a tinta e sai a cor da 
outra. (ela fala algo mais 
que não compreendemos). 

I/O/BC 

Ele pinta a galinha. 
 
 
 
 

T 

PB lava os pincéis. 
 
 
 
 

Y 
57 C se aproxima da PB: Também mudou de Ela retorna para a sua PB coloca o ninho na mesa. 



professora. 
C: Prof, eu mudei de 
nome.  

nome? Mas tá todo mundo 
mudando de nome nessa 
sala. 

I/O/B 

cadeira.  
 
 

N 

 
 
 

Y 
58 C: Professora, a V me 

bateu. 
 

PB: V porque você fez isto? 
Vá fazer um carinho nela e 
pedir desculpas. Vai, V. 

I/O/B 

Ela faz o carinho. 
 
 

M 

PB: Cadê a desculpa?  
Ela pede desculpas. 
PB pega o ninho para mostrar. 

E 
59 C: Professora, posso fazer 

xixi agora?  
PB: Agora pode.  

I/O/B 
Ele sai da sala. 

T 
PB coloca o ninho perto da galinha. 

Y 
Contexto: PB organiza a sala. Crianças apanham as mochilas e sentam no chão próximo à lousa. 
60 Ct estão sentadas nas 

cadeiras ao redor da mesa 
de pintura. 

PB: Agora oh, devagar vai 
pegar a mochila e sentar lá 
no chão. (apontando para a 
porta) 
PB abre a porta para os 
alunos buscarem as coisas.  

I/V/B 

Cs se levantam e saem da 
sala. 
 
 
 
 

M 

PB fica na porta observando-os. 
 
 
 
 
 

S 
61 Dois alunos vão para o 

mural do desenho e 
colocam as mãos nos 
desenhos. 
 

PB: Não põe a mão, pode 
olhar, mas não passa a mão, 
tá molhado, tá secando é do 
pré. Não é pra passar a mão, 
H. 

I/O/AB 

Eles param de mexer. 
 
 
 
 

T 

PB arruma as cadeiras. 
 
 
 
 

Y 
62 J  entra com a mochila na 

boca. 
PB: Mochila nas costas, J. 
 

I/O/B 

Ele continua a brincar com a 
mochila. 

N 

PB anda até o mural de desenhos. 
 

Y 
63 C coloca a mão no 

desenho. 
PB: Não é pra por a mão, 
olha com os olhinhos.  

I/O/B 

Ela retira a mão. 
 

T 

PB fala com outro aluno. 
 

Y 
64 Cs vão entrando de volta 

na sala. 
PB: Quem já pegou a 
mochila, põe nas costas e 

Cs colocam as mochilas nas 
costas e se sentam; outros 

PB arruma a mesa de pintura. 
 



 senta no chão. 
C/O/AB 

ficam em pé. 
M 

 
Y 

65 X  joga a mochila para 
cima. 
 

PB: Ô X, dá aqui essa 
mochila. (ele entrega) É 
bola a sua mochila?  
É X? Então põe nas costas.  

I/O/B 

Ele coloca e senta. 
 
 
 

T 

PB pega alguns potes de tinta. 
 
 
 

Y 
66 H e X  estão em pé. 

 
PB: H e X  (em tom 
enérgico). 

C/O/B 

Eles continuam brincando. 
 

N 

PB fala com outro aluno. 
 

Y 
67 Três alunos voltaram a 

pintar a galinha. 
 

PB: Tá bom de pintar a 
galinha. Chega J. Vai 
sentar. (ela ajuda 
empurrando os alunos com 
as mãos suavemente) 

I/D/AB 

Eles vão se sentar. 
 
 
 
 

T 

PB fala com outros alunos. 
 
 
 
 

Y 
Contexto: Ct estão em sala, alguns de pé. PB e alunos formam uma roda de mãos dadas e em pé. 
68 Cs estão conversando e 

brincando. 
PB: Dá a mão para fazer a 
roda. 

C/O/BC 

Eles continuam em pé, mas 
com as mãos soltas. 

N 

PB ajeita alguns alunos. 
 

Y 
69 Cs estão conversando e 

brincando. 
PB: Põe a mochila nas 
costas e vamos fazer a roda 
pra cantar a música que 
vocês estavam cantando. 
Põe a mochila nas costas e 
vamos dar as mãos para 
fazer a roda.  

C/O/BC 

Cs se levantam e começam 
a dar as mãos.  
 
 
 
 
 

M 

PB ajuda alguns alunos a arrumarem as suas 
mochilas. 
 
 
 
 
 

S 
70 Cs se levantam e começam 

a dar as mãos. PB ajuda 
alguns alunos a arrumarem 
as suas mochilas. 

PB: Dá a mão para fazer a 
roda. 
 

C/O/BC 

Eles continuam em pé, mas 
com as mãos soltas. 
 

N 

PB continua a ajeitar alguns. 
 
 

S 



71 H empurra outra criança. PB: Não é para puxar assim, 
H. 

I/O/B 

Ele para. 
 

T 

PB mantém o olhar em H. 
 

S 
72 H está fora da roda. 

 
PB: Vem mais pra cá H. 
Entra na roda.  

I/O/BC 

Ele entra na roda. 
 

T 

PB dirige o olhar para Y. 
 

Y 
73 Y está fora da roda com 

uma chupeta na boca. 
 

PB: Y, entra na roda e 
guarda esta chupeta. 

I/O/B 

Ela entra na roda. 
 

T 

PB dirige o olhar para V. 
 

Y 
74 V está fora da roda 

segurando uma mochila. 
 

PB: V entra na roda. V, põe 
essa mochila no chão que 
ela está quebrada. Põe no 
chão.  

I/O/AB 

Ela entra na roda. 
 
 
 

T 

PB dirige o olhar para outro aluno. 
 
 
 

Y 
75 PB sai de sua posição de 

mãos dadas na roda e 
arruma um aluno que 
estava se mexendo. 

PB: Por favor faz essa roda 
direito (com tom bravo). 
 

I/D/B 

Ele entra na roda. 
 
 

T 

PB segura nas mãos de outros alunos. 
 
 

Y 
76 B está fora da roda ainda. PB: Vem B, vem. 

I/O/B 
Ela entra na roda. 

T 
PB dirige o olhar para outro aluno. 

Y 
Contexto: PB e alunos estão em roda. Eles sentam em círculo e cantam fazendo as coreografias das músicas. 
77 Todos dão as mãos 

finalmente. 
 

PB: 1,2,3 e abaixou... 
PB e Cs: Sentou. (de forma 
ritimada) (PB se senta 
junto) 

C/D/B 

Ct se sentam. 
 
 
 

T 

PB dirige o olhar para os alunos. 
 
 
 

S 
78 Cs falam e riem. 

 
PB: 1,2,3 acabou...  
PB e Cs: a minha vez. (de 
forma ritimada) 

C/O/B 

Ct se calam. 
 
 

T 

PB dirige o olhar para os alunos. 
 
 

S 
79 Cs estão com as pernas 

esticadas. 
PB: V e B,  chega para trás, 
senta direito, cruza as 

Cs se sentam melhor e 
cruzam as pernas. 

PB continua a cantar. 
 



 
 

perninhas. (indicando com a 
mão) 

C/V/B 

 
 

M 

 
 

Y 
80 Dois alunos se levantam e 

começam a pular.  
PB: Ai, H e A vocês 
conhecem a música 
diferente? 

C/O/B 

Eles se sentam. 
 
 

T 

PB continua a cantar. 
 
 

Y 
81 Ct cantam e fazem os 

gestos da música, J se 
levanta e pula. 

PB: Senta, J.  
 

I/O/B 

Ele se ajoelha. 
 

N 

PB continua a cantar. 
 

Y 
82 J se levanta novamente, 

vai para perto do H e 
começa a brincar com ele.  

PB: Senta aqui pertinho do 
T, senta. 

I/O/B 

J vai para o local indicado.  
 

T 

PB continua a cantar. 
 

Y 
 



FITA 4 
DATA: 31 de agosto de 2007 
TURMA: Jardim 
 
 
CONTEXTO: Início da aula dentro da sala, Cs estão espalhadas pelo chão da sala. PA e alunos formam uma roda de mãos dadas em pé. 
 Situação Antecedente Comportamento da Prof° Comportamento subseqüente 

dos alunos 
Comportamento subseqüente  da 
Prof° 

1 Cs estão brincando e  
conversando. 

PB: A professora pediu 
para fazer a roda e eu não 
estou vendo ninguém com 
as mãozinhas dadas. Não 
estou vendo. 

C/O/B 

Cs começam a fazer a roda. 
 
 
 
 

M 

PB mexe no armário. 
 
 
 
 

Y 
2 Cs estão falando. 

 
PB: Pã pã rã rã pã 

 
C/O/B 

Cs: Pã pã  
Ct se calam. 

T 

PB se aproxima da lousa. 
 

Y 
3 Cs estão sentadas, outras em pé, 

mas com as mãos soltas. 
 

PB: Cadê as mãozinhas? 
(PB bate palmas e inicia a 
roda ela mesma) 

C/D/B 

Cs fazem a roda. 
 
 

M 

PB dirige o olhar para as crianças 
fazendo a roda. 
 

S 
4 Enquanto PB faz a roda com os 

alunos, Z brinca com alguma 
coisa fora da roda.  

PB: Z deixa isso lá no 
cantinho, depois você faz. 
(apontando para um canto) 

I/V/B 

Z deixa o objeto num canto e 
entra na roda. 
 

T 

PB dirige o olhar para B. 
 
 

Y 
5 B está sentada no chão. PB: Vamos B em pé. 

I/O/B 
B se levanta. 

T 
PB dirige o olhar para P. 

Y 
6 P está sentada no chão. PB: P dá a mão.  

I/O/B 
P dá a mão. 

T 
PB dirige o olhar para B. 

Y 
7 Cs falam, B está fora da roda. PB: Deixa a B entrar aí. 

C/O/B 
Ela entra na roda. 

T 
PB dirige o olhar para outro aluno. 

Y 
8 C: Professora, eu estou com um PB: Vai por na mochila. Ela vai. PB dirige o olhar para S. 



negócio na mão. I/O/B T Y 
9 S está com apenas uma das 

mãos segurando a mão de outro 
aluno, a outra mão está solta. 

PB: S dá a mão para o D. 
 

I/O/B 

Eles dão a mão. 
 

T 

PB dirige o olhar para outro 
aluno. 
 

Y 
10 Cs estão em roda de mão dadas. 

 
PB: Um, dois, três, abaixou, 
sentou. (de forma ritimada) 
(ela se abaixa também) 

C/D/B 

Ct se abaixam. 
 
 

T 

PB dirige o olhar para fora da 
roda. 
 

Y 
CONTEXTO: Cs estão sentados no chão em um círculo. PB leva para o círculo a galinha de papel que eles haviam confeccionado. 
11 Cs estão em pé pela sala, ainda 

fora da roda. 
PB: Oh E, por que você está 
aí fora? 

I/O/B 

E entra no círculo e fica em 
pé. 
 

T 

PB ajeita uma cadeira. 
 

Y 

12 E está no meio do círculo. 
 

PB: Aqui E, tem um lugar 
ali. (apontando para um 
lugar vazio)  

I/V/B 

E senta no local indicado. 
 
 

T 

PB dirige o olhar para H. 
 
 

Y 
13 Dois meninos brincam de luta. 

 
PB : H. (PB leva ele pelo 
braço para outro lugar no 
círculo). 

I/D/B 

Ele senta no local 
determinado. 
 
 

T 

PB anda em direção à porta. 
 
 

Y 

14 M está com a perna esticada. PB: M fecha a perninha. 
 

I/O/B 

M continua com as pernas 
esticadas. 

N 

PB dirige o olhar para aluna ao 
lado da M. 

Y 
15 Outra menina ( ao lado da M) 

está com a perna esticada. 
PB: Senta direito na roda. 
 

I/O/B 

Ela também continua com a 
perna esticada. 

N 

PB olha em direção à janela. 
 

Y 
16 C: Professora, posso fazer xixi? PB: Pode, bem rápido ta? 

I/O/B 
Ela vai. 

T 
PB entra no círculo. 

Y 
17 G está deitado na roda. PB: G senta direito na roda. G senta direito. PB dirige o olhar para outro 



I/O/B T aluno. 
Y 

18 C se levanta para ver a galinha. 
 
 

PB: Senta lá que eu vou 
mostrar pra todo mundo. 
Olha tá sequinha! Vou pôr 
ela aqui no ninho, junto com 
os ovinhos. 

I/O/BC 

Ele senta de volta na roda. 
 
 
 
 

T 

PB ajeita a galinha no ninho. 
 
 
 
 

Y 
19 H tenta mexer na galinha.  

 
PB: Calma H, estou 
começando pelo outro lado. 

I/O/B 

Ele se senta de volta. 
 

T 

PB começa a mostrar a galinha 
pelo lado contrário ao de H. 

Y 
20 C: Prô, posso fazer xixi? 

 
 

PB: Pode, vai por aqui, por 
esta porta. (ela aponta para 
uma das portas) 

I/V/B 

Ele se levanta e vai. 
 
 

T 

PB continua mostrando a galinha. 
 
 

Y 
21 C: Posso ir ao banheiro? 

 
PB: Não, agora não, deu 
vontade em um dá vontade 
em todo mundo! 

I/O/B 

Ele permanece sentado. 
 
 

T 

PB continua mostrando a galinha. 
 
 

Y 
22 Um aluno está deitado na roda. PB: Senta direito na roda. 

I/O/B 
Ele se senta. 

T 
PB continua mostrando a galinha. 

Y 
23 Alunas estão meio deitadas na 

roda. 
PB: Vamos se arrumar, 
vocês duas estão tortas. 

C/O/AB 

As meninas se arrumam 
(sentam e endireitam a 
coluna). 

T 

PB continua mostrando a galinha. 
 

Y 

24 A menina que tinha ido ao 
banheiro retorna. 
C(a mesma que havia 
perguntado): Posso ir 

PB: Pode sim. 
 
 
 

Ela sai da sala. 
 
 
 

PB continua mostrando a galinha. 
 
 
 



30 C: Posso ir ao banheiro? 
 

PB: Vai por aqui e volta por 
aqui (apontando para uma 
das portas). 

I/V/B 

Ela se levanta e vai pelo local 
apontado. 
 

T 

PB continua a estória.  
 
 

Y 
31 L está inquieta, mexendo o 

corpo. 
 

PB: Né L? Senta direito por 
favor. 
 
 

I/O/B 

L senta com a coluna reta e 
responde junto com as outras 
crianças. 
Cs e L: Choveu! 

T 

PB continua a estória.  
 
 
 

Y 
32 H está virado para o lado 

conversando. 
PB: H, vira para cá. 
(colocando a mão em sua 

Ele olha para a frente. 
 

PB continua a estória. 
 

agora? I/O/B T Y 

25 Um aluno de outra turma 
entra para pegar uma 
carteira. 

PB: Pede-se licença, sabia? 
 

I/O/B 

Ele não fala nada e sai com a 
cadeira. 

N 

PB: Hum ... 
 

K 
CONTEXTO: Ct estão sentados próximos da cadeira da professora. PB está em pé e lê um livro sobre uma galinha, ela mostra as 
ilustrações e faz perguntas enquanto lê. 

26 PB pergunta sobre a capa 
do livro. 
Cs falam ao mesmo tempo. 

PB: Então ó, silêncio para 
ouvir a estória. 

C/O/BC 

Cs se calam. 
 

M 

PB levanta para fechar a janela. 
 

Y 
27 Cs voltam a falar. PB: Psiu, presta atenção I. 

I/O/B 
Ele se cala. 

T 
PB senta na cadeira. 

Y 
28 H implica com J. 

J: Pára! 
PB: H deixa o J prestar 
atenção na história? Você 
vai parar, H? (ela fala em 
tom enérgico e segurando 
as mãos de H). 

I/D/B 

H responde que sim com a 
cabeça.  
 
 
 

T 

PB continua a estória.  
 
 
 
 

Y 
29 Barulho de porta abrindo e 

arranhando no chão. 
PB: Na outra porta, L! 

I/O/B 
L vai para outra porta. 

T 
PB continua a estória.  

Y 



 
 

cabeça e virando-a para 
frente) 

I/D/B 

 
 

T 

 
 

Y 
33 H segura a cabeça do J e 

sopra a sua cabeça.  
PB: H, solta a cabeça do J. 
(ela fala em tom enérgico). 

I/O/B 

H solta a cabeça do J. 
 

T 

PB continua a estória. 
 

Y 
34 PB termina a estória. PB: E essa foi uma estória 

que entrou por uma porta e 
saiu pela outra. Quem quiser 
que conte outra (os alunos a 
ajudam a falar). Quem 
gostou bate palma. 

C/O/B 

Ct batem palmas. 
 
 
 
 
 

T 

PB: Agora, deixa eu mostrar o que eu 
trouxe para vocês.  
 
 
 
 

Y 
CONTEXTO: Ct estão sentadas no chão. PB apresenta a nova atividade: uma galinha semi traçada numa folha para que as crianças terminem o 
tracejado e pintem como quiserem. 
35 PB caminha para sua mesa.  

Cs seguem-na com os olhos 
e alguns se levantam. 

PB: Senta lá. 
 

C/O/B 

Eles se sentam novamente. 
 

T 

PB apanha um papel. 
 

Y 
36 H reclama alguma coisa. 

 
PB: H! Mas você não 
sossega, H! 

I/O/B 

Ele se cala e se senta.  
 

T 

PB continua a falar. 
 

Y 
37 C: Professora, posso ir ao 

banheiro? 
PB: Pode, mas bem 
rapidinho.  

I/O/B 

Aluna se levanta e sai 
rapidamente. 

T 

PB continua a falar. 
 

Y 
38 C: Professora, posso ir ao 

banheiro? 
PB: Não, agora você senta e 
sossega M. 

I/O/B 

Aluna se senta. 
 

T 

PB continua a falar. 
 

Y 
39 Ct estão sentados. PB: Eu vou entregar uma 

galinha para cada um e 
vocês vão terminar o que 
está faltando. Que tá 
faltando mesmo, gente? 

Cs: Os pés, os olhos... 
 
 
 
 

PB: E depois o que a gente pode fazer 
para a galinha? 
 
 
 



C/O/B M E 
40 PB: E pra ela comer, o que a 

gente pode desenhar aqui no 
chão?  
C: Comida de galinha.  
PB: Que será que ela come 
mesmo? 
Cs: milho... matinho... 
PB: Que ela pega no 
matinho? 
Cs: Minhoquinha. 

PB: Então vocês podem 
desenhar os bichinhos que 
elas comem. Cada um vai 
fazer o seu, bem bonito e 
bem caprichado. Agora a 
professora vai chamar o 
nome, quem eu chamar vai 
pegar e vai sentar.  
 

C/O/B 

Ct aguardam. 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 

PB vai para uma carteira buscar o 
material. 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
CONTEXTO: Ct estão sentadas no chão. PB chamar um a uma para que eles sentem nas mesas e iniciem a atividade (as mesas estão agrupadas 
para que os alunos se sentem em grupos de quatro). 
41 PB aponta onde os alunos 

devem sentar, mas H vai 
para outra mesa.  

PB: Naquela mesa, H, 
presta atenção! 

I/V/B 

Ele vai para a mesa certa. 
 

T 

PB: Isso. 
 

P 
42 E chega.  

 
 

PB: Onde você estava, E? 
Eu não te chamei por que eu 
não vi você.  

I/O/B 

Ele não responde e se debruça 
numa mesa. 
 

N 

PB direciona o olhar para as mesas. 
 
 

Y 
43 E está em pé. PB: E! (e aponta para uma 

mesa) 
I/V/B 

Ele senta no local indicado. 
 

T 

PB direciona o olhar para N. 
 

Y 
44 N está usando chupeta. 

 
PB: Precisa de chupeta para 
esta atividade? Deixa eu 
guardá-la. 

I/O/AB 

N entrega a chupeta à PB. 
 
 

T 

PB guarda a chupeta na estante. 
 
 

Y 
45 PB pega o material. PB canta uma música, 

enquanto arruma o material, 
andando pela sala. (A letra 

da música fala que as 

crianças devem baixar a 

Ct abaixam a cabeça. 
 
 
 
 

PB fala sobre a atividade. 
 
 
 
 



cabeça e descansar.) 

C/O/ABC 
 

T 
 

Y 
46 PB vai colocando o material 

nas mesas. 
PB: Não comecem a pintar 
ainda. 

I/O/B 

Ct aguardam. 
 

T 

PB continua distribuindo o material. 
 

Y 
CONTEXTO: Alunos iniciam a atividade (pintam). PB passa de mesa em mesa ajudando e conversando com eles sobre o desenho de cada um. 
47 PB se aproxima das mesas. PB: Agora podem começar, 

senão tiver a cor que 
precisa. Precisa brigar com 
o amiguinho por causa do 
lápis, hein? Faz o quê? 

C/O/B 

Ct: Pede emprestado. 
 
 
 
 

T 

PB anda pela sala. 
 
 
 
 

Y 
48 Um aluno diz que vai pegar 

uma cor e pega a latinha. 
 

PB: Deixem a latinha no 
meio da mesa para todo 
mundo poder pegar os lápis. 

I/O/BC 

Ele devolve a latinha para o centro 
da mesa. 
 

T 

PB fecha a porta. 
 
 

Y 
49 PB se aproxima de uma 

mesa. 
PB: Primeiro faz o que falta, 
depois pinta bem bonito.  

C/O/B 

Cs fazem tracejado, outros 
pintam. 

M 

PB passa nas mesas olhando. 
 

S 
CONTEXTO: PB está sentada numa cadeira e aguarda os alunos que terminam se aproximarem para mostrar o seu desenho. Não há uma 
explicação do que eles devem fazer após terminarem de colorir, entretanto, um por um eles vão se aproximando da professora; após mostrar o 
desenho para a professora, cada aluno apanha um livrinho numa caixa ao fundo da sala e senta para “ler” (eles não são alfabetizados ainda). 
50 M se aproxima da 

professora. 
PB: M, é fila. 

I/O/B 
Ela vai para trás do último. 

T 
PB continua a falar com o aluno da vez. 

Y 
51 I se aproxima da professora. PB: I, é fila. 

I/O/B 
Ele vai para trás do último. 

T 
PB continua a falar com o aluno da vez. 

Y 
52 Uma aluna tenta “furar a 

fila”. 
 

PB: Espera um pouquinho, 
eu vou atender a Y, depois o 
I e depois você, tá? 

I/O/BC 

Ela vai para trás do último. 
 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 
 

Y 
5
3 

Uma aluna tenta “furar a 
fila”. 

PB: O, entra na fila meu 
amor. 

Ela vai para trás do último. 
 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 



I/O/B T Y 
54 Uma aluna tenta “furar a 

fila”. 
PB: Espera na fila, porque a 
colega está na frente. 

I/O/AB 

Ela vai para trás do último. 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 

Y 
55 C (J): Professora, 

Professora, Professora... 
Vem ver o bico da minha 
galinha ! 
PB: Que é J? Oi. 
C: Eu estou pintando a 
galinha. Vem ver o bico 
dela.  
PB: Pode terminar sem 
pressa.  
J se aproxima da professora 
e mostra o desenho à ela. 

PB: Vá terminar e depois 
você traz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/O/B 

Ele volta para o seu lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
56 Uma aluna tenta entregar o 

desenho. 
PB: L, vai lá na fila. 

I/O/B 
Ela vai para trás do último. 

T 
PB continua a falar com o aluno da vez. 

Y 
57 Uma aluna tenta entregar o 

desenho também. 
PB: Pode ficar no seu lugar. 

I/O/B 
Ela retorna para a fila. 

T 
PB continua a falar com o aluno da vez. 

Y 
58 N está andando pela sala. 

 
PB: N acabou de pintar, né? 
Agora pega um livrinho e 
para o seu lugar, ler um 
pouquinho. 

I/O/B 

Ela se direciona para a estante 
com a caixa dos livros. 
 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 
 
 

Y 
59 J: Olha aqui ! 

 
PB: Entra na fila. 

I/O/B 
Ele mostra o desenho novamente. 

N 
PB olha em direção ao desenho. 

S 
60 PB: Você já terminou? 

Ele balança a cabeça 
negativamente. 

PB: Vá terminar e depois 
você traz. 

I/O/B 

Ele volta para o seu lugar.  
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 

Y 
61 Outra aluna chega ao lado 

de PB. 
PB: O, entra na fila, meu 
amor. 

Ela vai para o final da fila. 
 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 



I/O/B T Y 
62 E e A estão conversando. 

 
PB: E e A, vocês estão 
terminando ou estão 
brincando? 

C/O/B 

Eles respondem que estão 
pintando. 
 

T 

PB: Ah, bom! 
 
 

E 
63 Uma aluna tenta entregar o 

desenho sem pegar fila. 
PB: Entra na fila. 

I/O/B 
Ela vai para a fila. 

T 
PB continua a falar com o aluno da vez. 

Y 
64 Enquanto PB fala com A e 

E, H coloca o desenho na 
mesa e sai, de modo a não 
ficar na fila.  

PB:  H entra na fila, não é 
pra deixar aqui.  
 
 

I/O/B 

H vai para a fila. 
 
 
 

T 

PB: Atrás do J, você chegou depois 
dele. Atrás do J.  
Vai para trás do J. 
PB continua a falar com o aluno da vez. 

E 
65 Uma aluna tenta furar fila 

novamente. 
 

PB: Z, eu estou vendo o 
dela. Depois eu vejo o seu, é 
um de cada vez. 

I/O/AB 

Ela vai para o fim da fila. 
 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 
 

Y 
66 Uma aluna tenta furar fila 

novamente. 
PB: Lá atrás, no final da 
fila. 

I/O/B 

Ela vai para o fim da fila. 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 

Y 
67 C: Ela está com dois livros. 

 
PB: Por que você está com 
dois livros? Guarda um lá. 
Leia um primeiro, depois 
você troca. É um de cada 
vez. 

I/O/B 

Ela vai até a estante e guarda um 
livro. 
 
 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 
 
 
 

Y 
68 Cs se aproximam da mesa, 

fora da fila. 
PB: H, entra na fila. 
(apontando para a fila) 

I/V/B 

Ele vai para o fim da fila. 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 

Y 
69 A fila está desorganizada. 

 
PB: Eu acho que tem gente 
cortando fila, hein? 

C/O/B 

Eles continuam desorganizados, 
estão lado a lado. 

N 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 

Y 
70 C: Prô, eu posso ir no PB: Pode. Ela sai da sala. PB continua a falar com o aluno da vez. 



banheiro? I/O/B T Y 
71 Enquanto os alunos ficam na 

fila, eles brincam com o 
desenho. 

PB: Vai estragar toda a sua 
galinha, vai  ficar toda 
amassada e feia.  

I/O/BC 

Ela para. 
 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 
 

Y 
72 H e J estão brincando com o 

desenho (batendo com a 
folha na cabeça).  

PB: J. 
 

I/O/B 

Eles continuam.  
 

N 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 

Y 
73 J continua a brincar com o 

desenho. 
 

PB: J, eu não estou 
gostando do seu 
comportamento. J, estou 
falando com você. 

I/O/B 

Ele fica quieto. 
 
 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 
 
 

Y 
74 J volta a brincar com o 

desenho. 
PB: A galinha do J vai ficar 
toda amassada. 

I/O/BC 

Ele fica quieto. 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 

Y 
75 Uma aluna reclama com a 

professora (não é possível 
entender). 

PB: Devolve o livrinho dela 
e vai pegar um para você. 

 
I/O/B 

O menino que havia pegado o 
livro dela devolve e vai para a 
estante. 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 
 

Y 
76 Vários alunos estão 

próximos à caixa de livros. 
 
 

PB: Por que está todo 
mundo parado aí? Pega um 
livrinho e sai. Z sai, Q pode 
sair, S também, I também. 
Pega um livrinho e vai 
deitar. 

C/O/B 

Eles vão. 
 
 
 
 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 
 
 
 
 

Y 
77 C: Olha professora o que eu 

achei? – uma aluna de fora 
da fila fala. 
 

PB: Ah, o livrinho da 
galinha ruiva. Vai lá ler essa 
historinha. Se der tempo a 
tia lê. 

I/O/B 

Ela vai. 
 
 
 

T 

PB continua a falar com o aluno da vez. 
 
 
 

Y 



78 Cs estão na estante dos 
livros. 
 

PB: H, pega um livro e sai 
daí, senão você atrapalha os 
outros. 

I/O/BC 

Ele continua lá. 
 
 

N 

PB dirige o olhar para D. 
 
 

Y 
79 D está na janela mostrando 

o livro para alguém do lado 
de fora. 

PB: D, vai ler seu livrinho. 
 

I/O/B 

Ela sai da janela. 
 

T 

PB fala com uma aluna que mostra um 
livro. 

Y 
80 PB vê que alguns alunos 

estão saindo da sala e diz. 
PB: L, não é pra ir pra fora. 
Ah! M. Não é para ir para 
fora. 

C/O/B 

Elas voltam para a sala. 
 
 

T 

PB anda até a janela. 
 
 

Y 
81 C: Posso ir ao banheiro? 

 
PB: Pode. 
 
 

I/O/B 

C: Pode ser por aqui? (apontando 
por uma das portas) 
 

T 

PB: Pode sim, meu bem. 
Ele sai. 
PB fala com outra aluna. 

E 
82 C: Posso ir ao banheiro? 

PB: Você já foi. 
C: Mas estou apertada. 
C: Eu também quero ir. 

PB: Tá, podem ir, mas volta 
logo. Leva ela 
 

C/O/B 

Elas saem. 
 
 

T 

PB continua a falar com a aluna sobre o 
livro. 
 

Y 
83 C chega perto da sua mesa 

segurando as calças. 
 

PB: Você quer fazer xixi 
também? 
(Ele balança a cabeça 
positivamente.) 
PB: Mas volta rápido. 

I/O/B 

Ele sai rapidamente. 
 
 
 
 

T 

PB continua a falar com a aluna sobre o 
livro. 
 
 
 

Y 
84 C: Ele mordeu a ponta do 

lápis.  
 

PB: Não pode porque 
estraga, além disso, é sujo, 
não pode pôr na boca, vai 
bichinho lá dentro da sua 
barriga. Tá faltando muita 
coisa nessa galinha. Que tá 
faltando? 

E: Pipi, não pé. 
 
 
 
 
 
 

PB: Pé?(meio rindo) Cadê o pé? Então 
faça.  
 
 
 
 
 



I/O/BC T E 
85 C com um livro vem 

mostrar o lobo mau. 
 

PB: Senta lá com o 
amiguinho. Chama o I para 
ler com você. 

I/O/B 

Ela vai e chama o I para ler com 
ela. 
 

T 

PB continua a falar com outros alunos. 
 
 

Y 
86 E vira de costas para o 

desenho e mostra no mural 
(atrás dele) umas fotos.  

PB: Pronto E termina a sua 
galinha, pois a professora já 
vai guardar. 

 
I/O/BC 

E pinta. 
 
 

 
T 

PB: Tá ficando tão linda sua galinha, 
mas você tá demorando muito. Não vai 
terminar. Daqui a pouco a mamãe já tá 
chegando e não terminou ainda. 

E 
87 E continua pintando. PB: Vai E. 

I/O/B 
E: Mas eu vou demorar. 

N 
PB: Não tem problema, eu espero. 

E 
CONTEXTO: PB arruma a sala. PB organiza a hora da saída. 
88 Cs estão sentados no chão 

conversando e lendo.  
PB: vamos  guardando os 
livrinhos agora. 

C/O/B 

Cs correm para a caixa dos livros. 
 

M 

PB arruma as cadeiras. 
 

Y 
89 Cs estão guardando os 

livrinhos. 
PB: Quem vai arrumar os 
livrinhos para a professora 
hoje? Z e D, vocês duas 
ficam e vocês vão pegar as 
mochilas (PB segura a 
cabeça dos que devem ficar 
e move a cabeça dos que 
devem ir.) 

C/D/B 

As meninas indicadas ficam e 
alguns seguem para fora da sala. 
 
 
 
 
 
 

M 

PB continua arrumando a sala. 
 
 
 
 
 
 
 

Y 
90 H está em pé ao lado da 

professora. 
 

PB: H, vai pegar a mochila. 
(H: Não trouxe hoje.) 
PB: Não? Então senta lá. 
PB aponta para perto da 
lousa) 

I/V/B 

Ele corre para o local indicado. 
 
 
 
 

T 

PB vai para a porta.  
 
 
 
 

Y 
91 Cs estão sentadas com as PB pega uma cadeira, Ct começam a cantar. PB arruma Cs. 



mochilas nas costas 
próximas à lousa. 
 

senta-se na frente dos 
alunos, enquanto fala: 
“1,2,3 e já” e começa a 

cantar. 

I/D/B 

 
 
 
 

T 

 
 
 
 

Y 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 3 – Quadro Resumo de Classificação, Siglas e Descrição  
      

Classificação Sigla Descrição 

Individual I 
A professora apresenta a instrução para um aluno apenas, especificando ou 
não o sujeito. 

Coletiva C 
A professora apresenta a instrução para dois ou mais alunos, especificando ou 
não os sujeitos. 

Oral O A professora apresenta a instrução falando. 

Oral combinada com 
Visual V 

A professora apresenta a instrução falando e utilizando algum recurso visual, 
seja apontando para objetos ou locais específicos na sala, seja enfatizando a 
instrução com algum gesto. 

Oral combinada com 
Demonstração D 

A professora apresenta a instrução falando e demonstrando como o 
comportamento especificado pela instrução deveria ser desempenhado. 

Oral combinada com 
Visual e  com 
Demonstração 

G 
A professora apresenta a instrução falando, utilizando algum recurso visual e 
ainda demonstrando como o comportamento especificado pela instrução 
deveria ser desempenhado. 

Instrução Simples B 
Quando a professora emite uma instrução estabelecendo apenas a resposta 
sem colocar um antecedente ou uma conseqüência. 

Instrução com 
Antecedente e 
Resposta 

AB 
Quando a professora emite uma instrução estabelecendo a resposta e a 
situação antecedente. 

Instrução com 
Resposta e 
Conseqüência 

BC 
Quando a professora emite uma instrução estabelecendo a resposta, e a 
conseqüência caso o(s) aluno(s) cumpra ou não a instrução. 

Instrução com 
Antecedente, 
Resposta e 
Conseqüência 

ABC 
Quando a professora emite uma instrução estabelecendo a resposta, a situação 
antecedente e a conseqüência. 

Seguiu totalmente T 
Quando o desempenho do aluno corresponde totalmente ao comportamento 
especificado pela instrução apresentada pela professora, ou o aluno emite um 
comportamento verbal recíproco à instrução interrogativa da professora. 

Seguiu parcialmente M 
Quando o desempenho do aluno corresponde parcialmente ao comportamento 
especificado pela instrução apresentada pela professora. 

Não Acatou N 
Quando o desempenho do aluno não corresponde ao comportamento 
especificado pela instrução apresentada pela professora. 

Observa/ouve a 
resposta do aluno e 
faz comentários 
positivos 

P 
Quando a professora emite um comentário positivo (positivo se refere a 
qualquer comentário que indique que a resposta verbal ou comportamento 
emitido pelo aluno está correto). 

Observa/ouve a 
resposta do aluno e 
faz comentários 
negativos 

K 
Quando a professora emite um comentário negativo (negativo se refere a 
qualquer comentário que indique que a resposta verbal ou comportamento 
emitido pelo aluno está incorreto). 

Enfatiza a instrução E 
Quando a professora emite novamente a instrução enfatizando a primeira 
instrução dada. 

Observa/ouve a 
resposta do aluno e 
não comenta 

S 
Quando a professora não emite nenhum comentário, entretanto mantém 
contato visual com o aluno. 

Ignorar Y 
Quando a professora não faz menção alguma em relação ao comportamento 
emitido pelo aluno e se engaja em outra atividade. 




