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DEL REY, D. (2009). Análise do Comportamento no Brasil: o que foi 

pesquisado até 2005 em, relação aos comportamentos matemáticos. 

Dissertação de Mestrado. Programa de estudos Pós Graduados em 

Psicologia Experimental: Análise do Comportamento, Pontifícia 
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RESUMO 
 
O objetivo da presente pesquisa foi analisar um aspecto da história da análise 
do comportamento no Brasil, estudando o que foi pesquisado em relação aos 
comportamentos matemáticos. Examinaram-se teses e dissertações que 
tratavam do tema, produzidas por analistas do comportamento no Brasil, até 
2005. Pesquisadores da área indicaram trabalhos já produzidos e uma base de 
dados foi consultada para ampliar as referências na área.   Também foi 
realizada uma busca nas referências bibliográficas destes trabalhos e no 
Currículo Lattes dos diversos autores. Dentre os trabalhos localizados, foram 
selecionados cinco teses de doutorado e vinte e quatro dissertações de 
mestrado. Para isto investigou-se: a) distribuição desses trabalhos ao longo 
dos anos; b) distribuição desses trabalhos por diferentes instituições; c) 
principais pesquisadores da área e como eles se relacionam, d) perfil dos 
participantes dessas pesquisas (idade, escolaridade, tipo de desenvolvimento); 
e) se era pesquisa básica ou aplicada; f) delineamento das pesquisas; g) 
setting aonde o trabalho foi realizado; h) financiamento que esses trabalhos 
tiveram; i) áreas da matemática estudadas; j) conceitos da Análise do 
Comportamento empregados na discussão teórica das diferentes áreas 
estudadas; k) como esses trabalhos se encaixam na proposta dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e l) quais são as principais referências bibliográficas 
para a área. Como principais resultados têm-se que trabalhos nessa área no 
Brasil têm crescido em número de forma acelerada após 1995, diversas 
instituições têm participado desse processo e já há uma rede de pesquisadores 
envolvidos. Os participantes têm idade variada, a maioria com desenvolvimento 
típico e grande maioria dos trabalhos é básico, com maior incidência de 
delineamento de sujeito único. Os comportamentos matemáticos mais 
estudados foram conceito de número e ordenação e o conceito da Análise do 
Comportamento mais empregado foi equivalência de estímulos. Dentre as 
referências bibliográficas analisadas, Paulo S.T. do Prado é o autor mais 
referido e dentre as referências internacionais Murray Sidman foi o autor mais 
referido. Os comportamentos analisados nesses trabalhos se limitam a 
objetivos propostos à educação infantil.  
 
Palavras-chave: Análise do Comportamento no Brasil, matemática, controle de 
estímulos. 
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2005 related to mathematical behavior. Master’s thesis. Post graduation 

studies program: Behavior Analysis. Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, São Paulo. 

 
 

ABSTRACT 
 

This study investigated mathematical behavior presented on thesis and 
dissertations produced by Brazilian behavior analysts until the year of 2005. In 
the first place studies in the area were found by interviewing some researchers 
on this area. These studies generated a list of references as well as their 
authors’ Curriculum Lattes. There were selected five doctorate dissertations and 
twenty four master’s thesis from those references. This research aimed at 
analyzing a part of the history of Brazilian Behavior Analysis, related to the area 
of mathematical behaviors.  The selected documents were classified by: a) 
distribution throughout the years; b) relation to each other c) institutions they 
were developed; c) researchers and their relation to each other; d) 
characteristics of the participants (age, schooling, type of development); e) 
basic or applied research; f) experimental designs; g) settings; h) funding; i) 
mathematics items studied;  j) behavior analysis theoretical concepts embraced; 
k) adjustment to National Curriculum Parameters`s propositions; l) main 
references. The main results of this research are: the number of studies in this 
area is increasing at an accelerated rate after 1995; many institutions are 
participating in this process and there is already a network of researchers; the 
participants of the studies are of varied ages and most of them have typical 
development; the majority of the studies are basic researches and they carried 
out single case designs and stimulus equivalence procedures. Paulo S.T. do 
Prado is the Brazilian author most referred among the analyzed references and 
Murray Sidman is the most referred author among the international references. 
The behaviors analyzed by these studies were limited to the objectives 
proposed to children’s education.  

 
Key words: Behavior Analysis in Brazil, mathematic, stimulus control 
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Morris, Todd, Midgley, Schneider e Jonhson (1995) afirmam que a 

maturidade de uma disciplina é evidenciada claramente pela emergência de 

pesquisas e publicações históricas sérias. Morris et al (2005) elegeram quatro 

objetivos para as pesquisas históricas específicas na Análise do 

Comportamento: a) clarificar a disciplina científica; b) fortalecer a filosofia 

analítico-comportamental; c) unir a disciplina através da unificação das 

subdisciplinas e d) esclarecer mal-entendidos que a Análise do Comportamento 

contemporânea sofre, a partir da descrição correta das origens e influências da 

disciplina. 

Autoras com posição semelhante são Andery, Micheletto e Sério (1996), 

que também destacam a relevância da pesquisa histórica para a Análise do 

Comportamento, visto que essa história foi a história do comportamento dos 

seus cientistas. Cruz (2006) também concorda com esse ponto de vista, 

concluindo que o comportamento de cientistas e do contexto em que suas 

formulações foram realizadas pode alterar o valor das variáveis presentes, e, 

conseqüentemente alterar o valor das variáveis às quais uma comunidade 

científica será exposta no futuro. Para esse autor, uma análise funcional da 

história torna-se algo plausível a partir de uma perspectiva analítico-

comportamental. 

A partir da defesa de pesquisas históricas para a Análise do 

Comportamento, Cruz (2006) aponta algumas características importantes para 

essas pesquisas. Segundo esse autor, não existe a história do behaviorismo, 

mas as histórias do behaviorismo. Isso porque, segundo o autor: 

 
“Toda interpretação histórica está comprometida com certos 

pressupostos, está fundamentada em preceitos filosóficos, culturais, 

pessoais e científicos, no caso da história de uma ciência. Então, é fato 

que toda reconstrução histórica é parcial e enviesada.”(pág. 163) 

 

O autor conclui essa discussão afirmando que essa diferença, originada 

em histórias distintas entre os pesquisadores históricos, não é um problema. 

Há um padrão do comportamento textual nas descrições e interpretações da 
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história de uma ciência e essa variabilidade comportamental é bem vinda a 

uma comunidade científica. 

 
História da Análise do Comportamento no Brasil 
 

Os primeiros registros da Análise do Comportamento no Brasil remetem 

à vinda do professor Keller, tendo como objetivo dar aulas de Psicologia 

Experimental para a o Departamento de Fisiologia da USP.   A partir dessa 

visita, seus alunos iniciaram um processo de divulgação e desenvolvimento 

dessa área do conhecimento no Brasil, com destaque para a professora 

Carolina Bori. O movimento que se iniciou em São Paulo se estendeu para 

Brasília, Bahia, Minas Gerais e, então, para os outros estados. Nesse caminho, 

foram desenvolvidos cursos de graduação, cursos de pós-graduação, 

associações, periódicos e instituições ligadas à Análise do Comportamento, 

permitindo uma maior solidez da abordagem na área acadêmica, científica e 

profissional.  

Essa história ou partes dela foram descritas por alguns autores, através 

do relato de lembranças pessoais ou de documentos particulares. Keller 

(1996), em um artigo intitulado “Imagens da vida de um professor”, retoma 

aspectos da sua vida pessoal que o tornaram um analista do comportamento e 

relata sua vinda para o Brasil, inicialmente para ocupar uma cadeira em 

psicologia experimental, na Faculdade de Filosofia da USP. Neste período, o 

autor relata a formação de um grupo forte de pesquisadores, incluindo: Dra. 

Carolina Bori, Rodolfo Azzi, Maria Amelia Matos, Mário Guidi, Isaias Pessotti, 

Dora Fix, Maria-Inês Rocha e Silva, e Margarida Windholz. Anos mais tarde, 

Carolina Bori, Gil Sherman e Rodolfo Azzi convidaram Keller para a formação 

de um promissor  departamento de psicologia na Universidade de Brasília, fato 

que se concretizou mais tarde. Zannon (1996) e Matos (1998) descrevem mais 

detalhadamente a importância do professor Keller para a UnB e seu plano para 

implementar o sistema personalizado de ensino (PSI) no curso de psicologia 

desta universidade.  

 Além desses três artigos, a Análise do Comportamento no Brasil já conta 

com algumas pesquisas históricas, que tentam organizar a produção de 

material e as atividades dos analistas do comportamento brasileiros. Um 
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exemplo dessa organização é o Banco de Dados de Teses e Dissertações em 

Análise do Comportamento no Brasil 1968-2007, de autoria de N. Micheletto, 

M.C.Guedes, M.E.M.P. Pereira e C.B. Silva. Outras pesquisas históricas são as 

teses e dissertações que analisaram, também, a produção de material e as 

atividades de analistas do comportamento brasileiros.  

Freitas (1986), em sua tese de doutorado, foi o autor mais antigo 

localizado a realizar uma pesquisa que organizasse informações históricas em 

Análise do Comportamento. O objetivo do seu trabalho foi examinar a produção 

escrita nacional, entre 1961 e 1982, no campo da Análise do Comportamento, 

em relação à Educação, indicando o perfil dessas pesquisas. As informações  

destacadas referiam-se a periódicos, teses e dissertações, materiais não 

publicados, análise de bibliografia e reuniões científicas. Como resultados 

principais, o autor discute que: aparentemente, os educadores não estão 

interessados em Análise do Comportamento; os estudos em Análise do 

Comportamento e educação, no Brasil, encontravam-se concentrados no 

estado de São Paulo; o tema mais pesquisado, nesta área, referia-se a 

procedimentos de ensino-aprendizagem; os participantes eram procedentes de 

universidades e do ensino de 1º grau; os delineamentos de pesquisa mais 

freqüentes eram os clássicos A-B-A e linha de base múltipla. 

César (2002) faz uma revisão histórica das publicações em Análise do 

Comportamento no Brasil entre 1961 e 2001em revistas de Psicologia e 

Análise do Comportamento. Para tal, a autora localizou e organizou as 

informações contidas em 335 resumos de artigos dos seguintes periódicos: 

Psicologia, Psicologia: Teoria e Pesquisa, Cadernos de Análise do 

Comportamento, Temas em Psicologia, Psicologia USP, Ciência e Cultura, e a 

Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. Ao analisar os 

resumos, a autora descobriu que: a) as Revistas Psicologia e Ciência e Cultura 

foram as que mais publicaram artigos na abordagem; b) o aumento no número 

de artigos tem se acentuado ao longo dos anos; c) a maioria dos artigos tem 

um só autor (68%); d) sessenta instituições diferentes estão publicando artigos 

na área, sendo dez instituições estrangeiras; e) a maior parte dos artigos vem 

do estado de São Paulo; f) o CNPq foi o órgão que mais financiou trabalhos; g) 

85% dos trabalhos tem referências estrangeiras, e h) nas pesquisas básicas há 

um predomínio de trabalhos com controle de estímulos, nas aplicadas um 
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predomínio de intervenções em relação à educação e um predomínio de 

discussões filosóficas sobre o Behaviorismo radical nos trabalhos teóricos. 

Micheletto, Guedes, Maestrello, Sousa, Perroni, Belloto, Medeiros, 

Galindo, Salles, Echaqüe, e Sério (2004), realizaram uma investigação em 

teses e dissertações produzidas em três universidades que oferecem curso de 

pós-graduação em Análise do Comportamento (USP, PUC-SP e UFPA) a fim 

de caracterizar a expansão e difusão da Análise do Comportamento no Brasil. 

Para tal, primeiramente, selecionaram as universidades que seriam 

investigadas, em função de terem acesso fácil e terem um banco de dados 

considerado completo.  Em seguida, selecionaram as teses e dissertações que 

tinham conceitos da Análise do Comportamento nos títulos, nas palavras-chave 

ou nos resumos (em uma segunda etapa). Após essa seleção, as informações 

de interesse foram inseridas em um banco de dados. Os principais resultados 

dessa pesquisa foram: a) uma queda na produção de experimentos com 

controle aversivo ao longo do tempo; b) forte presença de trabalhos 

investigando esquemas de reforçamento; c) controle de estímulos é o tema 

mais investigado; d) vem crescendo o número de trabalhos com 

comportamento verbal; e) os temas abordados nas pesquisas aplicadas, se 

concentram em clínica, educação e saúde e f) o número de pesquisas 

históricas ou conceituais cresceu em freqüência, após 1989. 

Esta investigação foi estendida por Guedes, Silva, Queiroz, Rosenthal, 

Leite, Klukiewcz, Néri, Panetta, Pereira e Micheletto (2005), que compararam a 

produção de teses e dissertações em Análise do Comportamento no Brasil com 

outras produções escritas na área. Esses pesquisadores buscaram teses e 

dissertações pelo título em diversas universidades que tinham linha de 

pesquisa em Análise do Comportamento, busca que depois se ampliou para 

outras instituições onde orientados dos primeiros orientadores vinham 

pesquisando. As informações importantes foram retiradas dos resumos, sendo 

organizadas em um banco de dados. Como resultados, foram encontradas 638 

teses e dissertações, sendo o número de dissertações mais que o dobro do 

número de teses. Esse grande número de trabalhos envolveu também um 

grande número de orientadores (sessenta e nove), distribuídos por treze 

cidades, em sete estados e em dezenove instituições. As universidades USP, 

UnB e UFSCar, PUC-SP e UFPA são aquelas que mais produziram e o número 
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encontrado de teses e dissertações produzidos em Análise do Comportamento 

foi muito inferior ao número de produções totais em Psicologia. Outra 

característica importante é que a maior parte dessas teses e dissertações é do 

tipo de pesquisa básica. 

Outros autores que investigaram a institucionalização da Análise do 

Comportamento no Brasil foram Guedes, Queiroz, Campos, Fonai, Pereira, 

Vedova, Sampaio, Araújo, Guimarães e Pinto (2006). Para tal investigação, os 

autores destacaram quatro componentes fundamentais para essa 

institucionalização (ensino, pesquisa, divulgação e aplicação do conhecimento) 

e compararam o desenvolvimento da Análise do Comportamento no Brasil com 

o desenvolvimento dessa abordagem no mundo e com a história da psicologia 

no Brasil, de forma geral. Para esse levantamento, a coleta de informação 

abarcou: a) questionários aplicados a alunos de pós-graduação na área; b) 

entrevistas com pessoal da área; c) leitura de editoriais de periódicos e 

abertura de livros na área; d) consulta a sites das diversas instituições; e) 

consultas a sites nacionais e internacionais de periódicos da área e f) consulta 

aos anais da SBP para identificação de trabalhos de Análise do 

Comportamento apresentados. Um primeiro resultado importante apontado por 

esse trabalho foi o impacto da dispersão dos professores da UnB, em 

conseqüência da implantação do regime militar em 1964. Outro dado 

interessante é que a leitura dos analistas do comportamento na época 

restringia-se aos artigos e livros de Skinner, alguns manuais e o Journal of 

Experimental Analysis of Behavior (único periódico na área). A presença de 

artigos em Análise do Comportamento também parece ter sido fundamental 

para sua institucionalização no Brasil. Guedes et al (2006) listam seis 

periódicos nacionais (Ciência e Cultura, Psicologia, Cadernos de Análise do 

Comportamento, Psicologia USP, Temas em Psicologia e Revista Brasileira de 

Terapia Comportamental e Cognitiva) onde trabalhos de analistas do 

comportamento foram publicados. A distribuição dos tipos de pesquisa 

realizadas nestes periódicos muda ao longo do tempo, inicialmente a maioria 

era do tipo básica, passando a ser, após 1984, em sua maioria, do tipo teórica. 

Também é importante a freqüência de trabalhos da abordagem em eventos 

gerais da psicologia, como foi possível se observar em Reuniões  Anuais da 

Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP).  
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Faria (2007) realizou um trabalho semelhante ao de Marmo (2002), 

analisando artigos voltados à educação, mas em periódicos nacionais e não no 

JABA. Seus principais resultados indicam que artigos em Educação Regular 

são mais freqüentes que artigos em Educação Especial; a escola do 

participante é o setting mais freqüente; o tema principal referia-se a habilidades 

acadêmicas (desempenho em comportamentos acadêmicos, como escrever, 

ler, fazer lição de casa etc) tanto na Educação Regular como na Educação 

Especial; o próprio pesquisador é o agente de mudança ou observador mais 

comum e a maioria dos autores estava filiada a instituições públicas. 

Além destes trabalhos que investigaram a história da Análise do 

Comportamento no Brasil, duas pesquisadoras brasileiras, Marmo (2002) e 

Silva (2004) investigaram um periódico internacional, o “Journal of Applied 

Behavior Analysis”, devido à sua importância para a abordagem como um todo, 

incluindo o Brasil. Marmo (2002) teve como objetivo revisar as publicações 

sobre educação nesse periódico, e para tal analisou o perfil dos sujeitos das 

pesquisas, os settings onde os trabalhos foram realizados, os temas 

abordados, os procedimentos utilizados e os delineamentos empregados. 

Como resultado, observou que os artigos sobre intervenção em classes 

regulares vêm diminuindo ao longo dos anos, que a maioria dos delineamentos 

foi de sujeito único, que a maior parte dos participantes encontrava-se na 

educação primária, que o tema mais comum foi o desenvolvimento de 

habilidades acadêmicas e que os procedimentos na maioria das vezes focava o 

fortalecimento dessas habilidades acadêmicas. 

Já Silva (2004) realizou um levantamento dos trabalhos publicados no 

mesmo periódico, porém investigando os artigos que abordavam controle de 

estímulos. A seleção dos 120 artigos que foram analisados foi determinada 

pela presença de vários termos que evidenciavam que o trabalho havia 

investigado controle de estímulos.  Para tanto, foram descritos e analisados a 

autoria dos trabalhos, os grupos de pesquisa, a filiação dos autores, os 

comportamentos-alvo dos artigos, os tipos de participantes, os settings onde as 

coletas foram realizadas, os conceitos usados para a análise dos fenômenos e 

as referências bibliográficas nas quais esses trabalhos se embasaram. A 

autora descobriu que a maioria dos trabalhos está concentrada entre o final da 

década de 70 e  durante a década de 90. Os conceitos mais estudados foram 
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generalização, controle de estímulos e fading. A autora aponta que conceitos 

como discriminação e equivalência de estímulos, que foram muito estudados 

em pesquisas básicas, aparecem pouco nas pesquisas aplicadas. A autora 

aponta ainda Murray Sidman como o autor mais importante na área de controle 

de estímulos. 

Seguindo a proposta de Morris et al (1995), segundo a qual a 

maturidade de uma disciplina é evidenciada pela realização pesquisas 

históricas, pode-se supor que a Análise do Comportamento no Brasil, enquanto 

disciplina, encontra-se nesse caminho.  Cruz (2006) chega a conclusão 

semelhante após descrever que, no Brasil, a produção constante de pesquisa 

básica, aplicada e conceitual desde a década de 1960, a criação de programas 

de pós-graduação com ênfase ou exclusivamente em Análise do 

Comportamento, a realização periódica de eventos científicos nacionais e 

regionais e a publicação crescente de periódicos e livros especializados são 

alguns dos aspectos que balizam a importância de estudos históricos dessa 

área no Brasil. 

 

Análise do Comportamento e matemática no Brasil 

 
Carmo e Prado (2004) fornecem uma visão histórica da produção de 

conhecimento, em Análise do Comportamento no Brasil, mais especificamente 

em relação à produção de trabalhos ligados aos comportamentos matemáticos. 

Relatam, neste trabalho, que no Brasil têm sido desenvolvidos estudos 

principalmente tratando da aquisição do comportamento conceitual numérico e 

da aprendizagem da contagem, citando dentre outros Drachenberg (1973), 

Kahhale (1993), Prado (1995), Carmo (1997), De Leon (1998), Prado e De 

Rose (1999) e Prado (2001) 

Carmo e Prado (2004) também fazem uma discussão acerca do ensino 

matemático e das possíveis contribuições da Análise do Comportamento para 

tal. Enquanto o ensino matemático abrange os comportamentos de quem 

ensina, comportamentos matemáticos são restritos às respostas emitidas pelos 

indivíduos e aos estímulos que controlam estas respostas. Carmo e Prado 

(2004) destacam que a própria definição de comportamento matemático ainda 

é pouco clara e sugerem alguns aspectos como importantes para tal definição, 
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como por exemplo, o próprio conceito de comportamento e o de 

comportamento verbal. Os autores concluem, em relação às produções em 

Análise do Comportamento, na área de educação matemática em geral, que: 

“Temos caminhado a passos lentos, porém seguros. Já conseguimos 

descrever operacionalmente alguns repertórios básicos e nos apoiamos em 

dados empíricos que nos possibilitam falar em formação de classes de 

estímulos equivalentes e, com isso, podemos vislumbrar conquistas 

importantes a serem alcançadas em nível conceitual e experimental” (p.134). 

Outra autora que colaborou com a área foi Donini (2005), quando 

objetivou construir e testar uma seqüência de comportamentos pré-requisitos 

para o ensino de adição e subtração. Para essa construção, foram analisados o 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, além de autores analistas do 

comportamento que já haviam hierarquizado alguns comportamentos 

matemáticos, como Resnick, Wang e Kaplan (1973), Iñesta (1980), Silva (1999) 

e Teixeira (2002). Esse instrumento construído foi aplicado a três crianças, uma 

delas freqüentadora de uma instituição de educação infantil, outra do primeiro 

ciclo do ensino fundamental e outra freqüentadora do segundo ciclo do ensino 

fundamental. A partir da aplicação desse instrumento, a autora avaliou que ele 

permite a identificação de dimensões relevantes e irrelevantes dos estímulos 

que controlam respostas corretas e incorretas das crianças. Esta pesquisa 

merece destaque por suas razões: agrupou diversos comportamentos 

matemáticos distintos (formação de conceito de número, contagem e 

ordenação, por exemplo), somando-se aos dados já produzidos por outros 

autores e, tentou relacionar esses comportamentos com as propostas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (2000) e do 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998)  

A presente pesquisa teve como objetivo analisar um aspecto da história 

da Análise do Comportamento no Brasil, estudando o que foi pesquisado em 

teses e dissertações em relação aos comportamentos matemáticos.  Buscou-

se contribuir para a clarificação do que já foi pesquisado neste campo 

específico, descrevendo as características formais dos trabalhos (tais como 

ano de publicação, nome o autor e do orientados, instituição onde a pesquisa 

se realizou etc), quais conceitos da abordagem se mostraram úteis nesta 
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investigação, quais  os núcleos de pesquisadores envolvidos, quais 

comportamentos matemáticos foram analisados e quais são as principais 

referências nacionais e internacionais da área. 
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Método 
 

Material 
 

 Foram analisadas cinco teses de doutorado e vinte e quatro dissertações 

de mestrado. A lista destes trabalhos encontra-se no Anexo 1. 

 

Procedimento  
 

Procedimento de coleta   
 

 A coleta de teses e dissertações selecionadas para análise passou pelas 

seguintes etapas: 

 

a) Professores pesquisadores1 analistas do comportamento foram 

questionados e indicaram trabalhos e/ou autores/orientadores de 

trabalhos relacionados à educação matemática e Análise do 

Comportamento. Estes autores/ orientadores foram relacionados no 

Anexo 2. 

b) Ao mesmo tempo, os Currículos Lattes dos autores/orientadores 

indicados por esses professores foram analisados para a localização de 

outros trabalhos. Sabendo-se que esses autores/orientadores eram 

analistas do comportamento, através das indicações seletivas dos 

professores consultados, esta identificação foi feita buscando sempre 

por palavras que fizessem menção à educação matemática; a 

localização de outros trabalhos restringiu-se à sessão de orientações 

concluídas do Currículo Lattes. Estes trabalhos estão relacionados no 

Anexo 3, sendo que as palavras que indicam relação com a matemática 

encontram-se destacadas em negrito. 

                                                
1 Os professores consultados, nesta etapa, foram Sérgio V. de Luna (PUC-SP), Paulo S. T. Prado 
(UNESP – Marília) e João S. Carmo (Unama), por terem trabalhos publicados e orientados nesta 
área de conhecimento do autor desta dissertação. 
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c) Os trabalhos localizados tiveram suas referências bibliográficas 

analisadas, permitindo a identificação de outros trabalhos. Nesta 

seleção, os trabalhos precisaram fazer menção à educação matemática 

e à Análise do Comportamento, uma vez que não se sabia se o autor é 

analista do comportamento. 

d) A cada novo autor/orientador ou trabalho localizado, o mesmo 

procedimento de busca no Currículo Lattes foi repetido.  

 

Para a conferência da eficácia do procedimento de busca no Currículo 

Lattes, uma base de dados, desenvolvida por Micheletto e Guedes2, também 

foi consultada para a localização de teses e dissertações. Essa base de dados 

continha uma lista com teses e dissertações produzidas no Brasil, em Análise 

do Comportamento. Assim, buscou-se nessa lista pesquisas cujo tema envolvia 

comportamentos matemáticos. Os dados obtidos a partir desta base de dados 

encontram-se no Anexo 4, sendo que as palavras que indicavam relação com a 

matemática encontram-se destacadas em negrito. Os pesquisadores 

identificados nesta base de dados também tiveram seus Currículos Lattes 

analisados, e os dados encontram-se disponíveis no Anexo 5.   

Uma vez que todas as teses e dissertações estavam localizadas, suas 

leituras foram realizadas para que esses trabalhos fossem selecionados para a 

análise ou excluídos da pesquisa, seguindo os critérios descritos no tópico a 

seguir. 

 

Seleção das teses e dissertações  
 

A partir da coleta inicial, uma tese ou dissertação foi excluída da análise 

nos casos em que ficava claro, durante sua leitura: a) que não era um trabalho 

de Análise do Comportamento e/ou b) não trabalhou com comportamentos 

matemáticos. É importante destacar que alguns trabalhos, como A.M.S. 

                                                
2 Material não publicado. Micheletto, N.; Guedes, M.C.; Pereira, M.E.M.P.; Silva, C. B. (2008) Banco de Dados 

de Dissertações e Teses em Análise do Comportamento no Brasil 1968-2007. (BDTAC). Centro de Referências do 

Behaviorismo Radical do Laboratório de Estudos Históricos em Análise do Comportamento (LEHAC) do 

Programa de Estudos Pós-Graduado em Psicologia Experimental da PUC/SP.   
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Teixeira (1983), E.V. Tramm e M.A.S. Araújo, analisaram o comportamento de 

ensinar matemática, e não o ensino de comportamentos matemáticos. Para 

tanto, analisou-se a fundamentação teórica dos procedimentos empregados e o 

objeto de estudo dos trabalhos. Os trabalhos excluídos foram listados no Anexo 

7. 

 

Busca do material 
 

 A busca desse material foi realizada em acervos particulares e 

bibliotecas das universidades onde os trabalhos foram realizados. 

Pesquisadores de outros estados que não São Paulo ajudaram enviando os 

trabalhos realizados em suas regiões. 

 

Organização das informações coletadas 
 

 As informações contidas nas teses e dissertações selecionadas foram 

organizadas em uma tabela no Microsoft Excel. Esta tabela está apresentada 

no Anexo 6. Segue abaixo a lista das informações presentes na tabela: 

 

a) Nome do autor  

b) Título completo do trabalho 

c) Tipo de trabalho: destacou-se se o trabalho foi tese de doutorado ou 

dissertação de mestrado 

d) Ano da publicação do trabalho. 

e) Instituição: nome da instituição onde o trabalho foi defendido 

f) Financiamento: nome do órgão que financiou o trabalho 

g) Orientador: nome do orientador do trabalho 

h) Tipo de pesquisa: destacou se a pesquisa foi a) básica (estudou 

questões conceituais)  ou b) aplicada (estudou um problema prático, 

vindo de uma demanda social). 

i) Delineamento experimental: neste item foi descrito se o delineamento do 

trabalho era de: a) sujeito único (as comparações foram feitas entre o 

comportamento do mesmo sujeito, antes e após passar pela introdução 
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da variável experimental) ou b) de grupo (os grupos passavam por 

condições experimentais distintas e seus resultados eram comparados).  

j) Conceitos da Análise do Comportamento: foram listados os conceitos da 

Análise do Comportamento que os autores dos trabalhos usaram para 

discutir seus resultados. Estes conceitos foram: discriminação simples, 

discriminação condicional, equivalência de estímulos, generalização, 

cadeias comportamentais, comportamento verbalmente controlado e 

modelagem. Em algumas teses e dissertações também foram 

apresentadas listas de relações entre estímulos e entre estímulos e 

respostas treinadas ou avaliadas. 

k) Ensino da matemática: neste item foram listadas as habilidades 

matemáticas que os autores pretenderam analisar em suas pesquisas. 

Essas habilidades foram: a) ensino do conceito de número, b) 

ordenação, c) resolução de problemas, d) operações algébricas, e) 

proporção, f) contagem, g) algoritmos e h) estruturação de currículo.  

l) Setting: os ambientes nos quais os experimentos foram conduzidos 

foram agrupados em: a) escola (espaço físico comum na instituição que 

as crianças estudavam), b) universidade (espaço físico comum destas 

instituições), c) escola especial (espaço físico como em escolas focadas 

no atendimento a indivíduos portadores de necessidades especiais), d) 

análogo (ambiente especialmente arranjado para a coleta de dados), e 

e) não informado. 

m) Idade dos participantes: neste item foram listadas as idades dos 

participantes das pesquisas analisadas. Na apresentação dos 

resultados, essas idades foram agrupadas nas seguintes categorias: a) 

até 10 anos; b) até 18 anos; c) mais que 18 anos. 

n) Desenvolvimento do participante: a) desenvolvimento típico (sem 

qualquer comprometimento comportamental ou físico) ou b) atípico (com 

comprometimento comportamental ou físico). 

o) Nível de escolaridade: os participantes que eram estudantes foram 

divididos em: a) escolares e b) pré-escolares.  

 

Também foi construída uma lista com todas as referências bibliográficas 

dos trabalhos, sendo que ao final de cada uma delas o número do trabalho na 
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qual ela foi citada era destacado. A partir deste procedimento, foi possível 

excluir aquelas que se repetiam na lista, acrescentando-se os números dos 

trabalhos nos quais elas foram citadas à primeira referência, conforme o 

exemplo abaixo, onde 18,20,23,25,27,28,29,30 se referiam aos números dos 

trabalhos onde essa referência foi mencionada: 

 

Prado, P. S. T. (2001). Ensinando o conceito de numero: contribuição do 

paradigma de rede de relações. Tese de Doutorado. Universidade de 

São Paulo. (18, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30) 
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Resultados e Discussão 

 
 A partir da organização proposta no Método, os resultados foram divididos 

nos seguintes tópicos:  

 

a) Características gerais das teses e dissertações: neste item foi 

apresentada a distribuição dos trabalhos ao longo do tempo, assim 

como algumas suas características. Também foi apresentada a 

distribuição desses trabalhos entre as diversas instituições e entre os 

orientadores. 

 

b) Áreas da matemática estudadas: neste tópico foi dado um panorama de 

quais foram as áreas da matemática nas quais as pesquisas analisadas 

podiam ser inseridas, destacando-se esse percurso ao longo do tempo. 

 

c) Abordagem conceitual da Análise do Comportamento: nesta parte da 

apresentação dos resultados pretendeu-se analisar quais conceitos 

foram utilizados, assim como relacionar estes conceitos com as 

diferentes áreas da matemática estudadas. 

 

d) Rede de pesquisadores na área: neste item é apresentada uma rede de 

pesquisadores, na qual setas partem dos orientadores para os 

orientados. Além dos pesquisadores das teses e dissertações 

selecionadas para a análise, nesta rede, foram incluídos pesquisadores 

de iniciação científica que constavam no Currículo Lattes dos 

pesquisadores das teses e dissertações. 

 

e) Análise das referências bibliográficas: neste item foram apresentados os 

resultados obtidos com a análise das referências bibliográficas das teses 

e dissertações analisadas. Assim, foram analisados a distribuição das 

citações dos autores nacionais, bem como dos trabalhos internacionais 

mais citados. 
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A) Características gerais dos trabalhos analisados 

 

Na tentativa de caracterizar as pesquisas que investigaram 

comportamentos matemáticos, no Brasil, em Análise do Comportamento, um 

primeiro aspecto destacado foi a distribuição destes trabalhos ao longo dos 

anos. A Figura 1 traz a distribuição das teses e dissertações analisadas, a 

partir de 1970, data da conclusão do primeiro trabalho localizado. 

 
Figura 1. Número acumulado de teses e dissertações produzidas a partir de 1970. 

 

A primeira pesquisa localizada na área foi a de  Herma B. Drachenberg, 

em 1970, na USP, com o título de Programação das etapas que levam à 

modificação gradual no controle de certos aspectos de um estímulo para outro 

(fading) na situação de “escolha de acordo com o modelo, uma pesquisa que 

analisou relações entre conjuntos, em situação de escolha de acordo com o 

modelo. A segunda pesquisa foi realizada por Grauben Assis, em 1986, 

também na USP, investigando comportamentos de ordenação. É importante 

destacar que esses dois primeiros trabalhos têm relação direta com os dois 

comportamentos matemáticos que foram mais pesquisados, como será 

mostrado mais adiante. 

É possível observar que se somam vinte e nove teses e dissertações, 

em trinta e cinco anos de intervalo, sendo que a distância entre o primeiro 



 17 

(1970) e o segundo trabalho (1986) foi de dezesseis anos, entre o segundo 

(1986) e o terceiro (1990) foi de quatro anos e entre o terceiro (1990) e o quarto 

(1993) foi de três anos. Em 1993, foi realizado o primeiro trabalho que usa o 

paradigma de equivalência de estímulos, e, em quase todos os anos seguintes, 

trabalhos foram publicados, muitos a partir desse conceito. O ano com mais 

teses e dissertações foi 2004, com quatro ao todo.  

Percebe-se uma tendência crescente na produção de dissertações e 

teses na área da matemática em Análise do Comportamento, a partir da 

década de 80, sendo que, a partir do início da década de 90, percebe-se uma 

forte aceleração na produção de trabalhos. O número de trabalhos nesta área 

continuava crescendo até último ano ao qual esta pesquisa se ateve, 2005.  

Este característica é comum à aceleração percebida no uso do conceito 

de equivalência de estímulos. Esta aceleração foi uma das características 

percebidas por Silva (2004) ao estudar artigos relacionados a controle de 

estímulos no Journal of Applied Behavior Analysis. Segundo essa autora, há, 

nos artigos publicados neste periódico, um predomínio do uso desse conceito 

especialmente nas pesquisas básicas. Analisando-se a produção de teses e 

dissertações, percebe-se um aumento no uso de equivalência de estímulos a 

partir de 1993, fato que será comentado mais adiante. 

Outra autora que analisou o uso de conceitos de Análise do 

Comportamento foi Cesar (2002), que também destacou o predomínio de 

artigos sobre controle de estímulos durante a década de 90.  

 A distribuição das teses e dissertações pelas diferentes instituições onde 

foram realizadas está representada na Figura 2. 
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Figura 2. Distribuição dos trabalhos analisados por instituição onde foram realizados. 

  
As instituições que mais se destacaram nesta produção foram a 

Universidade Federal do Pará (com treze trabalhos), a Universidade Federal de 

São Carlos (com seis trabalhos) e a Universidade de São Paulo (com quatro 

trabalhos). Nas outras instituições foram realizadas duas ou menos teses ou 

dissertações nesta área, sendo que ao se somar as teses e dissertações 

produzidas nestas instituições temos um número total de seis pesquisas. 

Guedes, Silva, Queiros, Rosenthal, Leite, Klukiewcs, Néri, Panetta, Pereira e 

Micheletto (2005) encontraram resultados parecidos, quando apontam USP, 

UnB, UFSCar, PUC-SP e UFPA como as instituições que mais produzem. 

Estes dados são muito diferentes daqueles apontados por Freitas (1986), que 

sugeriam uma concentração da produção em Análise do Comportamento no 

estado de São Paulo. 

 Também é importante salientar que, embora o número de pesquisas 

analisando comportamentos matemáticos, vinte e nove, foi pequeno se 

comparado ao número total de teses e dissertações apresentados por Guedes 

et al (2005), seiscentos e trinta e oito, alguns outros números são menos 

discrepantes. Dos sessenta e nove orientadores em Análise do 

Comportamento, quinze se dedicaram a estudar comportamentos matemáticos 

e das dezenove instituições que tiveram pesquisadores investigando em 

Análise do Comportamento, oito tiverem pesquisadores investigando sobre 
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comportamento matemático.  Pode observar-se o número de teses e 

dissertações que cada orientador orientou na Figura 3. 

 

 
Figura 3. Quantidade de trabalhos distribuídos pelos diferentes orientadores. 

 

Ao todo, 15 orientadores diferentes participaram da produção de teses e 

dissertações nesta área. Os orientadores com maior número de orientações na 

área foram Grauben Assis (com seis trabalhos), Olavo Galvão (com cinco 

trabalhos) e Celso Goyos (com três trabalhos). Os outros orientadores 

participaram da orientação de apenas um ou dois trabalhos. Pode-se identificar 

a formação do que está sendo considerado, aqui, como núcleos de pesquisa, a 

partir de alguns orientadores, informação esta que será discutida na 

apresentação da rede de pesquisadores, páginas a frente. 

 Dentre as teses e dissertações já realizadas na área, há uma grande 

discrepância entre o número de teses e o número de dissertações defendidas, 

como se pode observar na Figura 4. 
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Figura 4. Distribuição dos trabalhos analisados entre teses e dissertações. 

 É evidente um número maior de dissertações em relação ao número de 

teses, sendo que a produção de dissertações começa a crescer na década de 

90 e a de teses somente a partir de 2000. Três dos cinco trabalhos de 

doutorado foram realizados por pesquisadores que já haviam feito uma 

dissertação na área e deram, posteriormente, continuidade ao trabalho no 

doutorado (Carmo, 2002; Prado, 2001 e Ribeiro, 2004. Prado (2001) e (Carmo 

2002) analisaram, em ambos os trabalhos, conceito de número e Ribeiro 

(2004) analisou, em ambos os trabalhos, ordenação. 

 Observando-se a Figura 5 temos a distribuição das teses e dissertações 

entre pesquisas básicas e aplicadas, por ser uma distinção comum entre as 

pesquisas realizadas em Análise do Comportamento. Cesar (2002) faz essa 

distinção, indicando que pesquisas básicas são trabalhos que priorizam os 

processos comportamentais, fundamentados e compostos no referencial 

teórico da Análise do Comportamento, enquanto pesquisas aplicadas são 

definidas em função da relevância social da questão estudada. 
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Figura 5. Distribuição dos trabalhos analisados entre pesquisa básica e aplicada. 

 

 A quantidade de pesquisas básicas é muito maior que a quantidade de 

pesquisas aplicadas, desde os primeiro trabalhos. Os quatro trabalhos 

aplicados aparecem apenas após 2000. Essa distribuição é muito semelhante  

àquela encontrada por Cesar (2002), segundo a qual, o número total de artigos 

sobre pesquisa básica foi, em todas as décadas, superior ao número de 

trabalhos aplicados. A autora discutiu essa informação levantando que o maior 

volume de trabalhos básicos se dá em função do grande número de trabalhos 

ligados a princípios comportamentais, especialmente controle de estímulos, 

característica comum às teses e dissertações analisadas. 

 No entanto, essa mesma distribuição não é observada nos artigos em 

Análise do Comportamento em periódicos nacionais, na área da educação, 

analisados por Faria (2007), onde há um evidente predomínio de trabalhos 

aplicados.  

 A Figura 6 ilustra o perfil dos participantes dos trabalhos analisados. As 

informações contidas nesta figura referem-se ao tipo de desenvolvimento que o 

participante teve, típico ou atípico. 
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Figura 6. Perfil dos participantes dos trabalhos analisados. 

 

A grande maioria dos trabalhos foi realizada com participantes com 

desenvolvimento típico, sendo que os participantes com desenvolvimento 

atípico abrangem indivíduos com comprometimentos comportamentais e físicos 

(por exemplo, surdez). 

 Esta é uma característica diferente daquela observada por Silva (2004) 

em relação aos trabalhos publicados no Journal of Applied Behavior Analysis 

sobre controle de estímulos. Esta autora destaca uma enorme quantidade de 

artigos voltados a participantes com desenvolvimento atípico, atribuindo à 

parceria entre universidades e institutos voltados para o atendimento dessa 

população o mérito pelo número tão expressivo de publicações.  
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 A Figura 7 destaca a distribuição de idade dos participantes das teses e 

dissertações analisadas. 

 
Figura 7. Distribuição dos participantes dos trabalhos em função de suas idades. 

 

 Analisando a Figura 7 é possível perceber que embora a maioria dos 

participantes tenham sido crianças, participantes com mais de dezoito anos 

aparecem com bastante freqüência. É possível que esta distribuição tenha 

relação com a área da matemática investigada, uma vez que  pesquisas 

relativas a conceito de número e habilidades algébricas tiveram crianças como 

participantes e muitas pesquisas sobre ordenação e resolução de problemas 

trabalharam com adultos como participantes. Foram encontradas também 

pesquisas com participantes com desenvolvimento atípico maiores de dezoito 

anos, nas quais foram investigadas habilidades mais simples, típicas à 

Educação Infantil.  

  Observando a Figura 8, temos a distribuição dos participantes 

estudantes entre escolares e pré-escolares. 
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Figura 8. Divisão dos trabalhos realizados com estudantes em pré-escolares e 

escolares. 

 

 A distribuição dos trabalhos realizados com estudantes entre escolares e 

pré-escolares é muito semelhante, tanto no número final de trabalhos, quanto 

na distribuição histórica destes. Uma vez que, possivelmente, a escolha dos 

participantes se faz em função da habilidade a ser ensinada (a escolha da 

idade e da escolaridade dos participantes geralmente se faz priorizando 

aqueles que ainda não foram treinados nos comportamentos a serem 

ensinados), observa-se que os comportamentos matemáticos abordados nas 

diferentes teses e dissertações abarcam questões adequadas a essas duas 

faixas escolares. Marmo (2002) também observou, em sua análise dos 

trabalhos publicados no Journal of Applied Behavior Analysis, um predomínio 

de estudantes de nível primário como participantes e discute tal característica 

assumindo que os analistas do comportamento têm a preocupação de 

investigar comportamentos que seriam pré-requisitos para outras habilidades 

mais complexas, comuns a essa faixa escolar. A autora também aponta 

dificuldades metodológicas para garantir a participação de sujeitos em outras 

faixas escolares.  

A ausência de participantes do Ensino Médio nas teses e dissertações 

analisadas também foi apontada por Faria (2007), que não encontrou 

participantes do Ensino Médio nos trabalhos publicados nos periódicos 

nacionais, em Análise do Comportamento tendo educação como tema. Este 
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tema voltará a ser abordado quando se discutir sobre os Parâmetros e 

Referenciais Curriculares. 

 Assim como outros pesquisadores sobre o desenvolvimento histórico da 

Análise do Comportamento têm feito (Marmo, 2002; Silva, 2004; e Faria, 2007) 

aqui também foram analisados os settings nos quais as pesquisas foram 

realizadas. Observando-se a Figura 9, têm-se os settings onde as teses e 

dissertações foram realizadas. 

 
Figura 9. Divisão das teses e dissertações em função do setting onde foram 

realizadas, ao longo do tempo. 

 

 Os settings mais comuns foram as escolas, sendo que o uso de 

ambientes análogos (ambientes especialmente preparados para a coleta, como 

salas experimentais) também foi freqüente. Outra informação importante é o 

crescimento do uso de escolas especiais como ambiente de coleta, informação 

esperada uma vez que o número de participantes com desenvolvimento atípico 

cresceu nesse mesmo período. 

 Estes dados são muito semelhantes àqueles encontrados por Marmo 

(2002) em relação às publicações sobre educação no Journal of Applied 

Behavior Analysis, nos quais o setting mais comum foi escola, mais 

precisamente a sala de aula, e o segundo ambiente mais freqüente foram salas 

especialmente preparadas para a coleta de dados. Faria (2007) também 

encontrou a mesma característica quando analisou trabalhos de Análise do 

Comportamento em educação, publicados em periódicos nacionais, nos quais 
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escola foi o setting mais usado, seguida de análogos (ambientes especialmente 

arranjados para a coleta de dados).  

 Na análise da Figura 10 um aspecto que chama a atenção é o 

predomínio de trabalhos com delineamento de sujeito único, a partir de 1998. O 

recurso do delineamento de grupo é uma característica distintiva da Análise do 

Comportamento, em detrimento do delineamento de grupo.  

 
Figura 10. Divisão das teses e dissertações em função delineamento de pesquisa 

empregado, ao longo do tempo. 

 

Embora haja um número maior de pesquisas que usaram delineamento 

de sujeito único nas teses e dissertações analisadas, essa característica é 

menos comum que nos trabalhos analisados por Marmo (2002) no Journal of 

Applied Behavior Analysis. A autora encontrou 79% de trabalhos com 

delineamento de sujeito único, atribuindo isso à maioria dos trabalhos ter perfil 

experimental e não descritivo. Nas teses e dissertações analisadas, a grande 

maioria dos trabalhos era experimental, o que não se refletiu num predomínio 

de trabalhos com delineamento de sujeito único, especialmente até 1998. 

Pode-se observar, na Figura 11, que dois terços dos trabalhos tiveram 

financiamento. 
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Figura 11. Número de trabalhos com diferentes financiamentos. 

 

 Entretanto, apenas a partir de 1995 que o financiamento se torna 

freqüente, sendo que a CAPES se sobressai como a maior fonte de recursos. 

Fundação Instituto para o Desenvolvimento da Amazônia (FIDESA) e 

Universidade da Amazônia (UNAMA) também tiveram participação significativa, 

especialmente pelos trabalhos orientados na Universidade Federal do Pará.  

 Estes dados são diferentes daqueles encontrados por Cesar (2002), nos 

quais a instituição financiadora de maior freqüencia foi o CNPq. 
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B) Áreas da matemática estudadas    
 

Durante a análise das vinte e nove teses e dissertações, foi possível 

identificar algumas áreas da matemática que os pesquisadores brasileiros tem 

pesquisado. Após uma classificação de todos os trabalhos, ficou evidente um 

predomínio de trabalhos que investigaram conceito de número e ordenação. 

Com a exceção de Drachenberg (1970), que trabalhou relações entre 

conjuntos distintos com discriminação condicional, todos os outros autores 

trabalharam com uma rede de estímulos equivalentes. A definição de conceito 

de número dada por Prado (1995), afirmando que conceito de número seria 

uma rede de relações entre estímulos e respostas, foi muito importante porque 

influenciou os trabalhos posteriores. As relações mais comuns foram entre 

conjuntos, numerais, números ditados e nomeação de conjuntos e numerais. 

Já ordenação foi definida por Assis (1986) como o comportamento de 

responder seqüencialmente a um conjunto de estímulos, apresentados em uma 

ordem pré-determinada. Algumas propriedades são fundamentais nesse 

comportamento: a) irreflexividade (um elemento numa seqüência não segue a 

ele mesmo), assimetria (a relação é unidirecional), transitividade (a relação se 

mantém através de pares não adjacentes numa ordem não treinada. Por 

exemplo, na seqüência arbitraria @ - $ - X, treinada desta forma, o participante 

deveria ordenar primeiro @ e depois X, no caso de apenas esses dois 

estímulos serem apresentados) e conectividade (é a relação estabelecida entre 

todos os pares dentro de um campo específico).  

Além dessas duas áreas mais investigadas, as teses e dissertações 

consideradas também analisaram operações de soma e subtração, algoritmos 

(ensino de regras matemáticas), contagem, resolução de problemas, frações e 

estruturação de seqüência de ensino. 

A distribuição dos comportamentos matemáticos investigados, ao longo de 

trinta e cinco anos, encontra-se representada na Figura 12. 
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Figura 12. Distribuição das teses e dissertações pelas áreas da matemática 

estudadas. 

 

 Os trabalhos de ordenação são muito presentes em função de uma série 

de trabalhos orientados por Grauben Assis, enquanto os trabalhos com 

conceito de número estão distribuídos por diversos orientadores, em diversas 

instituições. Como destacado anteriormente, as duas áreas mais pesquisadas 

foram conceito de número e ordenação, com nove pesquisas em cada área. 

Resolução de problemas e operações matemáticas têm três pesquisas 

defendidas e contagem duas. Ainda há pesquisadores investigando sobre 

proporção, estruturação de currículo e algoritmos, porém com apenas uma 

dissertação em cada área dessas.  

 Das cinco teses de doutorado, em quatro delas foi investigado o 

conceito de número e, em uma, ordenação. Três dos autores das teses já 

haviam pesquisado antes na área (prado, Carmo e Ribeiro), sendo suas teses 

extensões dos trabalhos originais. Todas as áreas cresceram a partir do início 

da década de 90, sendo que, a partir de 2002, os trabalhos com resolução de 

operações e ordenação têm seu maior crescimento. Esse resultado é 

semelhante àquele observado na curva da distribuição das teses e 

dissertações ao longo do tempo, com uma exceção: os trabalhos com 

operações de adição e subtração só aparecem em 2004. Uma possibilidade 

para esse aparecimento tardio foi o fato dos dois trabalhos com operações 

usarem a rede que compõe o conceito de número como pré-requisito para o 
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treino posterior, ou seja, não poderiam ter sido realizados antes dos outros 

trabalhos, como será comentado na análise dos estímulos e respostas 

presentes nos trabalhos. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 31 

C) Conceitos da Análise do Comportamento utilizados 

 Observando-se a Figura 13, têm-se as curvas referentes aos conceitos 

da Análise do Comportamento que foram utilizados para explicar o fenômeno 

investigado. A categorização dos diferentes conceitos usados nas teses e 

dissertações analisadas foi realizada a partir da identificação de que seus 

autores haviam usado esse conceito na discussão do fenômeno observado. 

Para a obtenção dessas informações foi fundamental a leitura minuciosa das 

introduções e discussões dos trabalhos. 

 

 
 

Figura 13. Conceitos da Análise do Comportamento empregados na análise das teses 

e dissertações avaliadas. 

 

Os conceitos mais freqüentemente usados pelos diversos pesquisadores 

foram: equivalência de estímulos, cadeias comportamentais e generalização. 

Porém, a distribuição dos conceitos ao longo do tempo não ocorreu da mesma 

maneira; o conceito de generalização, que havia sido muito empregado pelos 

pesquisadores na metade da década de 90, deixa de ser utilizado a partir de 

1998 e volta a aparecer, a partir de 2003; o uso do conceito de cadeias 

comportamentais tem um aumento significativo, a partir de 2002, e o conceito 

de equivalência de estímulos, que já vinha sendo empregado de forma 

crescente ao longo da década de 90, tem uma aceleração ainda maior entre 

2003 e 2004. 
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A partir da Tabela A, é possível analisar a distribuição desses conceitos 

nas diferentes áreas da matemática estudadas. Esta relação é importante, uma 

vez que permite circunscrever os modelos conceituais que vêm sendo 

empregados na explicação dos diferentes comportamentos matemáticos. 

 
Tabela A. Conceitos utilizados pelos diferentes pesquisadores e as áreas da 

matemática investigadas. 

 Disc. 

Simples 

Disc. 

Condicional 

Equivalência Cadeias Modelagem Generalização Compto. 

Verbalmen

te 

Controlado 

Conceito 

de nº 

 1 8   4  

Ordenação 1  5 9  3  

Operações   3  1   

Resolução 

de 

problemas 

    2 1 3 

Outros  1 2  1 1 1 

Total 1 2 18 9 3 10 4 

 

 

 Equivalência de estímulos, o conceito mais presente nas teses e 

dissertações, foi identificado em oito dos nove trabalhos que investigaram 

conceito de número, em cinco dos nove trabalhos sobre cadeias 

comportamentais e em todos os trabalhos que envolviam operações 

numéricas. Generalização, o segundo conceito mais utilizado, apareceu difuso 

em todas as áreas da matemática investigadas. O conceito de cadeias 

comportamentais é circunscrito a trabalhos de ordenação, mas aparece em 

todos eles. O conceito de comportamento verbalmente controlado aparece em 

todos os trabalhos de resolução de problemas. 

 Desta forma, é possível perceber que alguns conceitos ficaram restritos 

a algumas áreas específicas da matemática (como é o caso de cadeias 

comportamentais e comportamento verbalmente controlado) enquanto outros 
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estavam distribuídos em áreas distintas (como é o caso de equivalência de 

estímulos e generalização). 

Analisando-se as teses e dissertações que trabalharam com conceito de 

número e operações de adição e subtração, tendo como base o paradigma de 

equivalência de estímulos, foi possível se construir a Tabela B.  

 

Tabela B. Relações entre estímulos e respostas analisadas nas teses e dissertações 

que abordaram conceito de número e operações de adição e subtração.  
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B
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CM 

M

N 

B -

CM 

MN

- N 

B

E 

SC

-C 

SA

- C 

SA

- A 

I SB- 

B 

SB- 

A 

SB   

- C 

SA  

- B 

SC 

- B 

Drachen

-berg 

(1970) 

x                                                                             

Kahhale 

(1993) x x x x x x X                                                                 
Prado 

(1995) X x x x x x x                                                                 
Carmo 

(1997) x x x x x x x x x X                                                           
Leon 

(1998)   x x x x x x                                                                 
Monteir

o (2000) x x x x x x x x x x x x x                                                     
Prado 

(2001) x x x   x x x             x x x x x                                           
Carmo 

(2002) x x x   x     x x   x x x     x x   x x                                       
Rossit 

(2003)             x       x                   x x x x x x x x x                     
Araujo 

(2004)   x x x x x x                                               x x x x x x x x x 
Costa 

(2004) x x x x x x x             x x   x x                       x x x x             
 

Legenda: A=Numeral, B=Palavra Falada, C=Conjunto, D=Palavra Escrita, E=Subconjunto, F=Seqüenciação, G=Contagem, 
H=Comparação de Conjuntos, I=Identificação de Sinais, R=CRMTS, M=Moeda, N=Dinheiro Impresso, CM=Conjunto de Moedas, 
MN=Conjunto de Moedas e Notas, SA=Sentença em Forma de Numerais, SB=Sentença Ditada, SC=Sentença em Forma de 
Conjunto. 
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As relações apresentadas na Tabela B envolvem estímulos e respostas. 

Os estímulos são assim caracterizados nas pesquisas analisadas: 

 

a) Numerais, 

b) Conjuntos, 

c) Números escritos, 

d) Números ditados, 

e) Reprodução de notas e moedas, 

f) Sentenças de adição e subtração, em forma de conjuntos e 

numerais. 

As diferentes respostas envolvidas nas relações foram: 

a) Nomeação dos estímulos, 

b) Produção de subconjunto, 

c) Produção de seqüência, 

d) Identificação de sinais, 

e) Respostas de emparelhamento de acordo com o modelo construídas 

(CRMTS)3,  

f) Contagem, 

g) Identificação de conjunto com mais elementos 

Deve ser destacado que ao apresentar as relações estudadas, os 

autores das pesquisas analisadas podem descrever relações entre estímulos 

(por exemplo: numeral – conjunto) ou relações entre estímulos e respostas (por 

exemplo: numeral – produção de subconjunto). Essa tem sido uma prática 

verbal recorrente nas pesquisas que envolvem o conceito de equivalência de 

estímulos que talvez mereça mais análise, pois entre outros aspectos, sempre 

há uma resposta envolvida no estudo de qualquer uma dessas relações e a 

forma de nomear a relação nem sempre deixa isso claro. Por outro lado, 

                                                
3 A autora define este procedimento como sendo a apresentação de um estímulo 
modelo seguido pela tarefa de “construir” respostas selecionando letras, moedas ou 
preços de um conjunto não classificado. 
 



 35 

quando a nomeação da relação destaca a relação entre estímulo e a resposta, 

não fica claro se relações entre estímulos também estão envolvidas. 

Outra informação que a Tabela B traz foi o aparente efeito acumulativo 

que os trabalhos dessa área tiveram. Como os dados apresentados na Tabela 

B se encontram em ordem cronológica, fica evidente a ampliação das relações 

que os diferentes autores estudaram ou às quais recorreram para decompor o 

comportamento matemático que estavam estudando. Através desta ampliação, 

tópicos mais complexos, como manipulação de dinheiro e operações de adição 

e subtração puderam ser estudados. 

 É também possível se observar que as relações iniciais (envolvendo os 

estímulos: conjunto, numerais, número ditado; e as respostas de nomeação 

desses estímulos) se repetem em quase todos os trabalhos, com exceção de 

Rossit (2003), que usou moedas e notas. A maioria dos trabalhos mantém 

estas relações e acrescenta outras, sinalizando que provavelmente estes são 

pré-requisitos essenciais para se trabalhar com conceito de número. 

  

 Os trabalhos de ordenação encontram-se listados na Tabela C, com os 

diferentes objetivos destacados. 

 
Tabela C. Descrição dos objetivos dos diferentes trabalhos que analisaram ordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela C. Características particulares dos trabalhos de ordenação analisados. 

 Assis (1986) Brito (1993) Lima (1999) Almeida 

(2000) 

Carmo 

(2004) 

Portella 

(2004) 

Ribeiro 

(2004) 

Nunes (2005) Souza (2005) 

Característica 

particular dos 

trabalhos 

Direção do 

encadeamento, 

Características 

físicas dos 

estímulos, 

Topografia das 

respostas. 

Procedimento 

de treino 

(diferentes 

conseqüências 

para acertos 

ou erros). 

Procedimento 

do treino 

(com 

pareamento 

consistente 

sem 

conseqüências 

diferenciais 

imediatas) 

Aumento na 

quantidade 

dos estímulos 

das cadeias, 

Introdução de 

estímulos 

condicionais.  

Participantes 

com 

deficiência 

auditiva, 

Introdução de 

estímulos 

condicionais. 

Nomeação 

dos 

estímulos. 

Introdução de 

uma prova 

padronizada 

antes do 

treino.   

Procedimento de 

treino 

(introdução de 

emparelhamento 

de acordo com o 

modelo). 

Procedimento 

do treino (por 

encadeamento 

para frente ou 

por 

justaposição 

dos 

estímulos). 

 



 36 

 

 Analisando-se a Tabela C, percebe-se que, assim como aconteceu com 

conceito de número, os diversos pesquisadores que investigaram ordenação 

analisaram aspectos diferentes relacionados ao mesmo tema central. As 

variáveis manipuladas foram: a) direção do encadeamento, b) característica 

dos estímulos apresentados, c) características das respostas a serem emitidas, 

d) diferentes conseqüências programadas, e) introdução de estímulos 

condicionais, f) habilidades diferentes entre os participantes, e g) diferentes 

treinos (encadeamento para frente, justaposição ou emparelhamento de acordo 

com o modelo). 
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D) Rede de pesquisadores 

 

Como mencionado anteriormente, quinze orientadores orientaram vinte e 

nove teses e dissertações. Observando-se a Figura 14, temos o sentido no 

qual os trabalhos foram orientados. A construção dessa Figura se realizou a 

partir da identificação dos primeiros orientadores da área, e estes foram 

considerados como ponto de referência aos quais os orientados foram sendo 

adicionados. É importante destacar que a partir do levantamento dos 

orientados, a busca se ampliou para o Currículo Lattes destes, construindo-se 

assim a rede de pesquisadores representada na Figura 14. Essa rede de 

pesquisadores permitiu a identificação de núcleos de pesquisadores. Os 

núcleos foram definidos por assunto de interesse ou por vínculo institucional. É 

importante destacar que o procedimento de coleta das informações relativas 

aos orientados não garante que todos os pesquisadores envolvidos com a área 

tenham sido incluídos na rede apresentada na Figura 14. Como a maioria 

dessas informações veio do Currículo Lattes dos pesquisadores, existe a 

possibilidade destes não estarem completamente atualizados até o período de 

coleta desta dissertação. Apesar deste limite, as informações contidas na 

Figura 14 das relações ou núcleos que se estabeleceram podem ser 

ilustrativas. 
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Figura 14. Rede de analistas do comportamento que investigaram comportamentos 

matemáticos. As setas representam orientações de trabalho, sendo que sua direção 

sempre vai do orientador para o orientado. Setas intermitentes indicam tese de 

doutorado, setas contínuas mais fortes indicam dissertação de mestrado e setas 

contínuas mais fracas indicam iniciação científica.  

 

 A identificação de possíveis núcleos de pesquisa não é importante 

apenas para definir a quantidade de pesquisadores na área, mas o é 

especialmente por permitir a descrição dos caminhos que a área tomou a partir 

de pesquisadores pioneiros; acompanhando-se as setas e as datas, percebe-

se que, dentro de cada núcleo, as relações entre pesquisadores ocorreram 

cronologicamente. 

Dentre todos, o núcleo com maior número de pesquisadores envolvidos 

inicia-se com a orientação de Assis por Ferrara, em 1986, sendo que Assis 

orienta iniciações científicas (a partir de 2001), dissertações (a partir de 1999) 

e, em 2004, orienta uma tese de doutorado na área. Ao todo, o núcleo se 
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compõe de 13 pesquisas (uma tese, seis dissertações e seis iniciações 

científicas) e 14 pesquisadores. 

 O segundo núcleo em número de pesquisadores inicia-se com Olavo 

Galvão orientando as dissertações de Magalhães (em 1990), Carmo (em 

1997), Silva (em 1999), Figueiredo (em 2001) e Costa (em 2004). Dentre estes 

pesquisadores, Figueiredo orientou a iniciação científica de Oliveira em 1999. 

Este núcleo tem oito pesquisas (duas dissertações e seis iniciações científicas) 

e nove pesquisadores. 

Outro núcleo, menor que os anteriores, inicia-se com Emmanuel 

Tourinho, orientando as dissertações de Oliveira (em 1996) e Santos (em 

1998). Oliveira orienta seis iniciações científicas, sendo a primeira em 2005. 

Este núcleo tem ao todo seis pesquisas (duas dissertações e oito iniciações 

científicas), envolvendo sete pesquisadores. 

 A partir de três dissertações orientadas por Celso Goyos (Leon, em 

1998, Rossit, em 2003 e Araujo, em 2004), mais um núcleo pode ser 

identificado. Rossit orientou mais três iniciações científicas, configurando o 

núcleo com seis pesquisas (três dissertações e três iniciações científicas) e 

sete pesquisadores. 

 A partir das orientações de doutorado de Prado, em 2001, e de Carmo, 

em 2002, alguns núcleos passaram a partilhar pesquisadores, por terem esses 

dois pesquisadores em comum. Prado, que havia sido orientado por de Rose, 

em 1995 e assim iniciado um núcleo, é posteriormente orientado por Bori (que 

orientou o primeiro trabalho da área na abordagem no Brasil: Drachenberg em 

1970). Carmo também participou de dois núcleos, já que havia sido orientado 

por Galvão em sua dissertação e, posteriormente, foi orientado por de Rose em 

sua tese, em 2002. 

 Dois outros núcleos menores organizaram-se em torno de apenas um 

orientador, foi o caso de Haydu, em 2003, com três iniciações científicas e uma 

dissertação, e Micheletto, em 2004, também com três iniciações científicas e 

uma dissertação. 

 Outra informação importante que aparece na Figura 14 é que seis 

trabalhos aparentemente estão isolados; não foram localizados outros 

trabalhos orientados nem pelo orientador, nem pelos orientados. Também é 

importante observar que os núcleos têm um número de pesquisadores ligados 
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diretamente que é pequeno, sendo que as seqüências de pesquisadores mais 

longas têm no máximo três integrantes (o orientador, o orientado e o orientado 

do orientado. Por exemplo: Goyos – Rossit – Araujo). 

 Analisando a Tabela D tem-se o perfil dos trabalhos que cada orientador 

participou, o que pode permitir relacionar os núcleos identificados com as áreas 

da matemática destacadas. 

 
Tabela D. Relação das áreas da matemática, distribuídas pelos diferentes 

orientadores. 
Orientador Conceito de 

número 

Ordenação Operações Resolução de 

problemas 

Outras 

Grauben 

Assis 
 6    

Olavo Galvão 1  1  2Contagem 

1Algoritmos 

Celso Goyos 2  1   

Julio De Rose 2     

Emmanuel 

Tourinho 
   2  

Carolina Bori 2     

Maria Lucia 

Ferrara 
 1    

Carlos Fontes  1    

Maria Amelia 

Matos 
1     

Elenice 

Hanna 
    1 Proporção 

Jorge de 

Oliveira 

Castro Neto 

   1  

José 

Medeiros 
1     

Verônica 

Haydu 
  1   

Nilza 

Micheletto 
    1 Currículo 

Deisy das 

Graças de 

Souza 

 

 1    

Totais 9 9 3 3 5 

 

Tabela D: Organização dos trabalhos orientados pelos diferentes orientadores em nas 

diferentes áreas da matemática. 
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 Analisando a Tabela D, pode-se perceber que apenas Grauben Assis 

orientou mais de dois trabalhos na mesma área (seis trabalhos com 

ordenação). Outros orientadores participaram de, no máximo, dois trabalhos na 

mesma área, como é o caso de Bori (dois trabalhos com conceito de número), 

Galvão (dois trabalhos com contagem), Tourinho (dois trabalhos com resolução 

de problemas), de Rose (dois trabalhos com conceito de número) e Goyos 

(dois trabalhos com conceito de número). Olavo Galvão é o orientador que 

trabalhou com teses e dissertações mais diversificadas, em quatro temas da 

matemática diferentes. Celso Goyos trabalhou com duas áreas da matemática 

distintas. Todos os outros orientadores trabalharam com uma área específica 

da matemática, com diversos orientadores que trabalharam apenas uma vez 

com um tema específico, aparentemente não orientando mais nenhuma tese 

ou dissertação na área. 
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E) Parâmetros curriculares 

 
Donini (2005) fez uma revisão em artigos de diversos analistas do 

comportamento que propuseram uma hierarquização de habilidades para o 

ensino de comportamentos matemáticos em passos bem definidos. A autora, 

ao propor uma rede de habilidades que seriam fundamentais para a 

aprendizagem de habilidades complexas, no caso adição e subtração, analisou 

também o que o Referencial Curricular para a Educação Infantil (1998) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2000) para o Ensino Fundamental traziam 

como objetivos antes do ensino dessas habilidades complexas, ou seja, quais 

eram os pré-requisitos necessários para a adição e subtração. Sua conclusão 

foi que esses objetivos eram genéricos, com poucas descrições de quais 

seriam os comportamentos que as crianças deveriam emitir para se afirmar que 

elas tinham aprendido o conteúdo proposto ou não.  

A partir dessa crítica, a autora construiu uma seqüência comportamental, 

dividida em unidades hierarquicamente organizadas, que levariam a criança, ao 

final, a realizar operações de adição e subtração. Essa construção foi norteada 

pelos objetivos genéricos do Referencial Curricular para a Educação Infantil 

(1998) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais (2000), porém os 

comportamentos a serem avaliados foram organizados a partir de trabalhos de 

analistas do comportamento, como Resnick, Wang e Kaplan (1973), Iñiesta 

(1980), Silva (1999), Prado (2001) e Teixeira (2002). É fundamental destacar 

que a proposta dessa autora se construiu através do conhecimento produzido 

pelos diversos autores anteriormente referidos, uma vez que a elaboração de 

algumas das unidades se subsidiou nas teses e dissertações analisadas (por 

exemplo, a unidade 3, que relacionou números falados, numerais e conjuntos, 

foi elaborada a partir dos estudos de Paulo Prado). Essas unidades foram: 

 

1) Fazer comparações entre figuras e entre grupos ou conjuntos de figuras, 

2) Contar e fazer correspondência um a um entre os elementos 

3) Relacionar números falados, quantidades e numerais correspondentes, 
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4) Fazer comparações entre quantidades de figuras, 

5) Fazer comparações entre quantidades e numerais e entre numerais, 

6) Contar quantidades de numerais e subtizar quantidades de figuras, 

7) Fazer comparações entre quantidades e entre numerais, usando sinais 

gráficos, 

8) Ordenar quantidades e numerais em seqüência crescente, 

9) Formar subconjuntos, 

10)  Ordenar quantidades e numerais em seqüência decrescente, e 

11)  Usar os sinais gráficos de adição e subtração. 

 

Dentre as habilidades matemáticas investigadas nas teses e 

dissertações analisadas, pode-se perceber que a maioria dos trabalhos estaria 

contida dentro da proposta de Donini (2005). Todas as teses e dissertações 

que investigaram conceito de número, ordenação, contagem e operações de 

adição e subtração estão inseridas nas unidades propostas pela autora, a 

despeito de variações entre estímulos e respostas envolvidas em cada trabalho 

e organizadas por cada autor.  

As teses e dissertações que envolveram unidades comportamentais 

diferentes daquelas propostas por Donini (2005) foram os trabalhos que 

visaram resolução de problemas, ensino de algoritmos e fração, trabalhos 

estes que se aproximam daquilo que se é esperado no Ensino Fundamental, 

como nos itens abaixo, retirados dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Fundamental (2000):  

 

1) Identificar e realizar operações com números decimais e frações, 

2) Estimar resultados, 

3) Resolver operações de multiplicação e divisão simples, 

4) Formular regras de aplicação genérica, 

5) Produzir textos escritos em relação ao conteúdo discutido, 

6)  Resolver problemas cotidianos. 

 

Os trabalhos que investigaram resolução de problemas, ensino de 

algoritmos e fração encontram-se isolados em relação à rede que forma o 

conceito de número, inclusive com diferenças metodológicas no treino dessas 
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habilidades. Por exemplo, apenas o ensino de fração utilizou tentativas de 

acordo com o modelo no treino, resolução de problemas e algoritmos foram 

treinados a partir de modelagem e instruções, sem trabalhar com equivalência 

de estímulos.  
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F)  Referências bibliográficas 

 
Silva (2004) afirma que a referência de um trabalho é tomada como um 

indicador para determinar se referências, autores ou disciplinas são 

significantes para o desenvolvimento de uma área de publicação. Ou seja, a 

presença freqüente de determinada pesquisa ou autor nas referências 

bibliográficas de determinada área fala da importância destes no contexto 

analisado. Concordando com a autora, durante a análise de referências 

bibliográficas, a busca por trabalhos dos autores nacionais foi estendida, não 

mais se restringindo apenas a teses e dissertações, mas abarcando artigos, 

capítulos de livros e apresentações em congressos mencionadas nas teses e 

dissertações analisadas. Assim, ficaria mais evidente quais são os autores 

nacionais mais referidos e importantes para a área. Esta coleta teve limites 

impostos pelo critério adotado, que se restringiu apenas às referências 

bibliográficas das teses e dissertações analisadas, mas ainda assim pode ser 

ilustrativa.  

A partir da análise das referências bibliográficas das teses e dissertações 

investigadas, todos os trabalhos referidos pelos autores destas teses e 

dissertações foram listados, sendo posteriormente adicionados à Tabela E. Se 

um determinado autor foi referido no mesmo ano, em mais de um trabalho do 

mesmo tipo, foi destacado uma vez só (se houvesse tese e dissertação, ou 

mais que um artigo ou capitulo de livro do mesmo autor, só seriam destacados 

uma vez). Ficou evidente a freqüente presença dos autores das teses e 

dissertações entre as referências indicadas nesses trabalhos, como é possível 

perceber na Tabela E.  
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Tabela E: Distribuição das referências aos autores das teses e dissertações ao 

longo destas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela E: Distribuição das referências feitas aos autores das teses e dissertações analisadas nos mesmos trabalhos. Preenchimento com A significa que a 

tese/dissertação foi referida, preenchimento com B indica que artigo/capítulo de livro de autoria do autor foi referido, e preenchimento com C indica que 

apresentação em congresso do autor referida. Na vertical estão listados os nomes dos autores que poderiam aparecer entre as referências e,  na horizontal, 

o número correspondente a cada tese e dissertação analisada e o seu ano de defesa. 

 
1 

(70) 
2 

(86) 
3 

(90) 
4 

(93) 
5 

(93) 
7 

(95) 
8 

(96) 
9 

(96) 
10 

(97) 
11 

(98) 
12 

(98) 
13 

(98) 
14 

(99) 
15 

(99) 
16 

(00) 
17 

(00) 
18 

(01) 
19 

(01) 
20 

(02) 
21 

(03) 
22 

(03) 
23 

(04) 
24 

(04) 
25 

(04) 
26 

(04) 
27 

(04) 
28 

(05) 
29 

(05) 
30 

(05) 

Drachenberg 

, H.B. (0,21)      B          B  B            B      B  B                     

Lima, M.P. 
(0,21)                            B    A                  B A     B A  
Assis, G. J. A. 
(0,3)                        B    B                B   B  B  B    B   B 
Magalhães, C. 
M. C. (0,23)                 A        A    A    A    A  A                A   

Brito(0,1)                                                          A 
Kahhale, E.   ( 
0,54)                A  A  A      A    A   A    A  A    A  A  A    A    A   
Prado, P.S.T. 
(0,65)               C    A        A    A    AB  AB  AB  AB    A  B  AB    AB  AB  A  A 
Haydu, 
V.B.(0,05)                                          B                 
Santos, A C. 
G.(0,1)                   C            C                             
Silva, L.C.C. 
(0,4)                  B        B    B    A    B  B              B  B   
Carmo, J.S. 
(0,5)                          BC    A    BC    B  AB    A    AB    A    B  B 

De Léon(0,18)                                      A      A  A             
Almeida,A C. 
M. (0,2)                                C                  A        A 
Figueiredo, R. 
M. E. (0,2)                                  C      C      B             
Oliveira, M.S. 
(0,1)                                          B                 
Rossit, R.A 
S.(0,2)                                            BC  C             
Monteiro, G. 
(0,3)                                            B    B        B   
Portella, I. M. 
V.(0,,12)                                                          C 
Souza, J. A. 
N. (0,5)                                                        B   
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Dos vinte e seis autores, dezoito foram referidos ao menos uma vez com 

algum tipo de produção (tese, dissertação, artigo, capítulo de livro ou 

apresentação em congresso), sendo que alguns foram referidos em pelo 

menos metade dos trabalhos que poderiam citá-los (Prado, Kahhale e Carmo). 

Isso mostra que as dissertações sobre matemática e Análise do 

Comportamento no Brasil têm contribuindo para a produção cumulativa de 

conhecimento em algumas áreas específicas (especialmente nos trabalhos de 

conceito de número e ordenação).  

As referências aos autores nacionais estão distribuídas entre teses e 

dissertações, artigos ou capítulos de livros e apresentações orais ou painéis. 

Teses e dissertações foram citadas quarenta e cinco vezes, artigos ou 

capítulos foram citados quarenta e seis vezes e apresentações orais ou painéis 

11 vezes. É importante destacar que os primeiros trabalhos na área continuam 

a ser citados, mostrando sua relevância e o caráter cumulativo da área no 

Brasil. É o caso da dissertação de Magalhães (1990), da tese de Kahhale 

(1993) e da dissertação de Prado (1995), por exemplo. 

A distribuição das referências ao pesquisador mais mencionado dentre as 

teses e dissertações analisadas, Prado, encontra-se representada na Figura 

15. 
 

 
Figura 15: Distribuição das citações dos trabalhos de Prado ao longo dos anos, até 

2005. 

Dissertação 

Tese 
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 A partir da dissertação de mestrado em 1995, o autor já começou a ser 

citado, mas, é após a defesa do doutorado que essa curva de referências a 

trabalhos do autor tem sua aceleração máxima. Esta aceleração coincide com 

os anos onde o maior número de teses e dissertações foram defendidas. 

 Dentre os autores internacionais, os nomes mais freqüentes foram M. 

Sidman, B.F.Skinner, R. Strommer, (principalmente em trabalhos de 

ordenação) e G. Green (principalmente em trabalhos com controle de estímulos 

e ordenação).  

Sidman teve o maior número de referências (noventa e cinco), o maior 

número de artigos citados (vinte e três) e também o artigo mais referido 

(dezoito vezes). Em vinte e nove trabalhos, o autor foi citado noventa e cinco 

vezes, sendo que suas publicações mais referidas foram o artigo do Journal of 

the Experimental Analysis of Behavior, com o título de Conditional 

discrimination vs matching to sample: an expasion of the testing paradigm., 

(com dezoito referências) e o livro entitulado Equivalence relations and 

behavior: a research story (com doze referências). Na Figura 16 é apresentada 

a distribuição das citações dos trabalhos do autor nas teses e dissertações 

analisadas. 
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Figura 16: Distribuição das citações dos trabalhos de Sidman e de seu trabalho mais 

importante ao longo do tempo. As setas indicam o ano de publicação de seus dois 

trabalhos mais importantes para a área. 

  
 Esse dado é ainda mais importante se relacionado com a Figura 13, 

onde é possível observar que, dos vinte e nove trabalhos analisados, dezoito 

tiveram equivalência de estímulos como base conceitual, sendo que a curva de 

aceleração do uso desse conceito é extremamente parecida com a curva de 

aceleração das citações de Sidman. Não só é possível apontar esse conceito 

como o grande responsável pelo aumento de pesquisas na área, como Sidman 

é o autor mais importante para os trabalhos na área da matemática em Análise 

do Comportamento no Brasil. Deve ser destacado que referências aos seus 

trabalhos encontram-se distribuídos pelas diferentes áreas da matemática 

destacadas. As únicas áreas específicas onde suas publicações não foram 

referidas foram contagem, resolução de problemas e estruturação de currículo. 

 Ao final dos resultados é possível perceber que vinte e nove trabalhos 

foram localizados e se caracterizam por analisar comportamentos matemáticos, 

com o número de produções por ano aumentando, tendo seu ápice nos últimos 

anos investigados.  A origem institucional destes trabalhos é variada, assim 

como o número de orientadores destes trabalhos. Observando-se a relação 

entre os diversos pesquisadores, é possível perceber que uma rede interligada 

de pesquisadores já vem se estruturando, com comunicação entre núcleos de 

pesquisa de diferentes instituições. 

 A maior parte destes trabalhos são dissertações de mestrado, a maioria 

com delineamento de sujeito único e com características de pesquisa básica. 

Praticamente dois terços dos trabalhos tiveram financiamento. 

 Os participantes destes trabalhos se caracterizam por apresentar idade 

variada, a maioria ter desenvolvimento típico. 

 As linhas de pesquisa mais claramente estabelecidas são as que 

investigaram conceito de número e ordenação, sendo que os conceitos da 

Análise do Comportamento mais freqüentemente utilizados foram equivalência 

de estímulos (conceito de número e ordenação) e cadeias comportamentais 

(ordenação). 
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Ao se analisar as referências bibliográficas, percebe-se que Paulo S.T. 

Prado foi o autor nacional mais referido, possivelmente como decorrência de 

sua contribuição na análise do conceito de número, e que Murray Sidman foi a 

autor internacional mais referido, possivelmente em decorrência de seus 

trabalhos com controle de estímulos, em especial, equivalência de estímulos. 

Ao final da pesquisa, percebe-se que o crescimento de pesquisas nesta 

área tem se desenvolvido de forma sólida, mas a passos não tão lentos como 

Prado e Carmo (2004) sugerem. Em especial, a rede de pré-requisitos 

analisada até aqui pelos diferentes autores,que permite que operações de 

adição e subtração sejam analisadas de forma seqüencial e hierarquicamente 

organizada. Com certeza, ainda há muito trabalho pela frente mas etapas 

importantes já foram cumpridas. 

Na Figura 17 retomou-se a distribuição das dissertações e teses ao 

longo dos anos, com as setas indicando fatos que pelo menos 

cronologicamente pareceram importantes para o desenvolvimento da área.  

 

 
Figura 17: Distribuição das teses e dissertações ao longo dos anos, com alguns dos 

principais fatos históricos constitutivos da área no Brasil. 
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dissertações analisadas 

 



 

Exemplo de aplicação da ferramenta de coleta de informações nas teses e 

dissertações. 
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Resumo autor 

Estudos sobe o conceito de número são frequentes na literatura da 
psicologia cognitivista e do desenvolvimento. Na literatura comportamental 
são mais escassos os estudos sobre o tema. Contudo, o paradigma de 
rede de relações (ou equivalência de estímulos) oferece instrumental 
teórico e metodológico para que a aprendizagem de conceitos possa ser 
abordada através da análise de relações entre estímulos e entre estímulos 
e respostas. Algumas dessas relações constituem-se pré-requisitos 
fundamentais para a aprendizagem da   matemática.   O   conhecimento   
delas   pode   fundamentar   uma   compreensão comportamental do 
conceito de número a qual, por sua vez,   pode contribuir para o 
entendimento dos processos de aprendizagem envolvidos e para a 
formulação de estratégias produtivas de ensino. Neste trabalho foram 
analisadas as relações entre os estímulos: número ditado para a criança 
(A), numerais (B) e conjuntos (C); e entre esses estímulos e as respostas: 
número falado pela criança (D), produção de sequências (E) e contagem 
de subconjuntos (F). Os propósitos do estudo foram: 1) detectar, no 
repertório dos sujeitos, as relações entre os elementos descritos; 2) 
ensinar e/ou fortalecer algumas relações ausentes e/ou não bem 
estabelecidas, fazendo isso estrategicamente para produzir a emergência 
das demais relações, de modo que as relações ensinadas e as 
emergentes viessem a integrar uma rede completa. Os sujeitos foram sete 
pré-escolares com idade entre quatro e seis anos. Usando-se um 
rnicrocomputador, monitor de vídeo equipado com tela sensível ao toque 
e um software especialmente desenvolvido para a pesquisa, foram 
inicialmente testadas as relações: AB, AC, BC, BD, CB, CD, CC 
(empareinamento de conjuntos  coincidentes   em   todas   as  dimensões   
relevantes   e  irrelevantes),  CC' (emparelhamento de conjuntos não 
coincidentes quanto à disposição espacial dos elementos), AF (contagem 
de subconjuntos a partir de nomes de números ditados), BF (contagem de 
subconjuntos a partir de numerais), CF (contagem de subconjuntos a 
partir de conjuntos), BE (produção de sequências de numerais) e CE 
(produção de sequências de conjuntos). Quatro dos sujeitos apresentaram 
bom desempenho em todas relações já no pré-teste e encerraram sua 
participação no estudo. Dos outros três, dois saíram-se bem em tarefas 
que requeriam a contagem, mas apresentaram desempenho pobre em 
várias relações, principalmente aquelas envolvendo numerais. Eles 
passaram por um treino das relações AB, BD e BE. Posteriormente, testes 
apropriados revelaram desempenho satisfatório daqueles sujeitos em 
todas as relações das que não haviam sido ensinadas diretamente. Um 
dos sujeitos apresentou seu melhor desempenho, no pré-teste, nas 
relações CC e CD: 55,6% e 66,7% de acertos, respectivamente. Com ele, 
o treino das relações AB, AF, BD e BE foi produtivo com os valores um e 



 

dois, mas infrutífero com três e quatro. O ensino alternativo das relações 
AC, AF, BC, CD e CE, visando a integração do "3" à linha de base, 
mostrou-se apenas parcialmente eficiente. Os resultados sugerem que:   
1) a noção de equivalência de  estímulos pode fundamentar uma 
compreensão comportamental do conceito de número; 2) que 
procedimentos empregados em estudos de equivalência podem ser 
proveitosamente utilizados para a detecção e o ensino de habilidades 
numéricas pré-requisitos para aprendizagens matemáticas mais 
sofisticadas; e, 3) em alguns casos pode necessário um treino prolongado 
para que se produzam os efeitos esperados. 

Resumo 
Pesquisador 

O autor faz uma ampla revisão de trabalhos que estudaram o conceito de 
número, e cita que já desenvolveu um trabalho nesta área na sua 
dissertação de Mestrado. Este trabalho foi realizado em um computador 
com tela sensível ao toque, analisando as relações entre os estímulos: 
número ditado para a criança (A), numerais (B) e conjuntos (C); e entre 
esses estímulos e as respostas: número falado pela criança (D), produção 
de sequências (E) e contagem de subconjuntos (F). Após o procedimento, 
o desempenho das crianças melhoraram, sugerindo que o paradigma de 
equivalência pode ser útil para explicar a formação do conceito de número 
e tarefs de matching -to-sample podem ser uma maneira eficaz de se 
ensinar essa habilidade, embora em alguns casos tenha sido percebida a 
necessidade de treinos excessivamente longos. 

Ensino da 
Matemática Conceito de número 
Delineamento 
experimental 

Delineamento de sujeito único, com quatro fases: treino preparatório, pré-
teste, treino, retreino e pós-teste. 

Conceito da 
AEC Formação de classes de estímulos equivalentes 

Procedimento 
derivado da 
AEC 

Tentativas de matching -to-sample, com conseqüências verbais fornecidas 
pelo computador para acertos e erros e procedimento de exclusão para 
minimizar-se os erros 

Relações 
trabalhadas 

Ditado-Numeral/ Ditado-Contagem de subconjunto/ Numeral-Nomeação 
de numeral/ Numeral-Contagem de subconjunto/Conjunto-Conjunto/ 
Conjunto-Produção de seqüência/ Ditado-Conjunto/ Numeral-Conjunto/ 
Numerais-Produção de seqüência/ Conjunto-Numeral/ Conjunto-
Nomeação de conjunto e Conjunto-Contagem de subconjunto. 

Setting Gabinete do pesquisador 
Condição dos 
participantes 

Crianças pré-escolares (algumas na escola, outras não), com 
desenvolvimento típico 

Idade dos 
participantes 5-6 anos 
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Trabalhos excluídos da análise 
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