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O ensino de indivíduos com desenvolvimento atípico 

Requer profissionais preparados para exercer essa 
função (formação do professor)

Contexto atual: o currículo de formação de 
professores é insuficiente para ensinar o professor a 

ensinar.
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Inadequação dos currículos

• Baseado no compartilhamento e descrição de regras, que
são insuficientes para produzir as mudanças esperadas
na prática docente (Pereira et al 2004; Fonai 2005).

O professor é o responsável por planejar as chamadas 
contingências instrucionais sob as quais os alunos 

aprendem, a ele precisa ser ensinado como manejar essas 
contingências em uma situação de ensino em  grupos  

(Zanotto, 2000; Teixeira, 2006).

Pereira, M. E. M.; Marinotti, M.; Luna, S. V. (2004). O compromisso do professor com aprendizagem do aluno:

contribuições da análise do comportamento. Em Hubner, M. M. C.; Marinotti, M. (org.) Análise do Comportamento para

a Educação. Contribuições recentes (pp. 11 – 32). Santo André: ESETec.

Zanotto, M. L. B. (2000). Formação de Professores: a contribuição da análise do comportamento. São Paulo: educ.

Teixeira, A.M. Análise de Contingências em Programação de Ensino Infantil- Liberdade e Efetividade na Educação. 1ª

Ed (1983). Santo André, SP: ESETec: Editores Associados, 2006 .

• Aspectos metodológicos eficazes em promover a
aprendizagem de pré-requisitos mínimos para o
comportamento de ensinar (Iwata, Wallace, Moore &
Fisher, 2007,);

Wallace, M. D; Doney, J. K., Mintz-resudek, C., Tarbox, R S. F.(2004). Training educators to implement functional
analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 37, 1, 89–92.

Moore, J. W; Fisher, W.W. (2007).The effects of videotape modeling on staff acquisition of functional analysis
methodology. Journal of Applied Behavior Analysis. 1, 40, 197–202.

Ensinar a ensinar

Leitura de textos

SimulaçãoRoll Playing 
em vídeo

Avaliação escrita e oral

Feedback imediato
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O que ensinar?

� Conteúdo acadêmico x Habilidades sociais

� A brincadeira é um recurso válido na promoção de 

interação social, assim como favorece a aquisição 

de comportamentos de formular e apresentar 

instruções e de segui-las ou alterá-las (Gil & de 

Rose, 1999)

Gil, M. S. C. A; de Rose, J. C. C (1999). Regras e contingências sociais na brincadeira de crianças (pp. 383-389).

Sobre comportamento e cognição (vol. 11). Em: M. Z. Brandão et al (org.). Santo André: ESEtec.

Como ensinar?

• Dicas ou Ajudas: Estímulos "auxiliares“
apresentados antes ou após dos estímulos naturais
para mostrar ao aluno o comportamento de
interesse (Lovaas, 1927;Klukliewcz, 2007;MacDuff,
Krantz & McClannahan, 2001).

• Tipos de dicas: verbais, gestuais, física e modelo.

Klukliewcz, P (2007). Procedimentos para promover habilidades relacionadas ao brincar
em crianças diagnosticadas com autismo. Dissertação de Mestrado em Psicologia
Experimental:Analise do Comportamento, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, São Paulo.

Lovaas, O. I. (2003). Teaching individuals with developmental delays. Austin, TX: Pro-ed.

MacDuff, G.S.; Krantz, P. J., Mcclannhan, L. E (2001). Prompts e prompts-fading
strategies for peoples with autism. Em: C. Maurice, G. Green & R. M. Foxx. (Eds.).
Making a difference: behavioral intervention for autism (pp. 37-50). Austin: Pro-ed.
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Essa pesquisa pretendeu responder 
experimentalmente as seguintes questões: 

1. Qual método de ensino é mais eficaz para ensinar

professores a fornecer dicas ao conduzir uma situação

de brincadeira em grupo?

2. E ainda, se o procedimento foi suficiente para

promover a extensão da habilidade de fornecer dicas,

após o encerramento das fases de treinos?

Método

� Local: Instituição de Educação Especial - Petrolina-PE.

� Coleta de dados: salas de aula (testes) e sala extra (treino);

� Participantes : 3 professoras;P1 – P2- P3.

Critérios:  disponibilidade , efetividade no vínculo com 
instituição; 

• Parceiros: 9 alunos com desenvolvimento atípico; (Autismo, 
Paralisia Cerebral, Deficiência Intelectual,Síndrome de  
Down);

Critérios: repertório mínimo de
1. Habilidade motora para manipular objetos.
2. Não saber brincar funcionalmente em grupo.
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� Materiais

Equipamentos:

Câmera fotográfica, Brinquedos, Notebook, Fichas de
Registro, Painel.

Palhaço Painel sobre dicas Quebra-Cabeças

Delineamento Experimental

Instrução: Ensine seus alunos a 
brincarem em grupo com o 

quebra-cabeça, utilizando o que 
aprendemos nos encontros 

passados.

Treinos: Variável Independente (VI)

LB T1-Aula T2-
Painel

T3-Análise 
de Filmagem 
e Feedback.

T4-Vídeo 
Modelo

T5-
Feedback.

imediato

Follow-up

Testes:

Instrução: “Ensine esses alunos a brincarem em grupo da forma 
como souber”.

Testes de FidedignidadeClassificação dos 
comportamentos dos 

participantes.

Cálculo da Porcentagem de Uso de dicas, Inclusão, 
manutenção

Critérios de Encerramento dos  
Treinos:

1. Quando os participantes
atingiam 100% na emissão de
respostas corretas do uso de
dicas;

2. Percentual maior que 85% na
inclusão dos alunos.

VD´S: emissão de 
resposta para 

fornecimento de dicas, 
inclusão e 

manutenção. Ou seja, 
desempenho nos 

treinos.
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Resultados e Discussão

Essa pesquisa aponta a mudança do
comportamento do participante para as
respostas de:

1) Uso de dicas;
2) Manutenção da brincadeira e
3)Inclusão dos alunos na brincadeira.
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Figura 01- Percentual do número de respostas corretas de fornecimento de dicas, 
manutenção e inclusão de alunos nas fases testadas, para cada participante.
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Figura 02- Percentual do número de respostas corretas de fornecimento de 
dicas variadas e inclusão de alunos nas fases testadas.

P2

Resultados e Discussão

� Uma vez que cada participante atingiu o critério de encerramento

do procedimento em treino distintos:

� P1 após a fase 5,

� P2 após a fase 4 e

� P3 após a fase 2.

Os dados dessa pesquisa não foram suficientes para apontar qual

método é mais eficaz na formação de professores para o

planejamento do uso de dicas.
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Método Eficácia Literatura

Aula Insuficiente  para P1, P2 
e P3.

Moore & Fisher (2007)

Painel de Dicas Encerramento dos 
treinos para P3.

Não há referências.

Análise de Filmagem e 
Feedback

Produziu mudanças 
significativas nos 
comportamentos de P1 e 
P2.

Wallace et al, 2004; 
Moore et al, 2002; Iwata
et al, (2000).

Vídeo Modelo P2 atingiu  o critério de 
encerramento dos 
treinos.

Lavie e Sturmey (2002) ; 
Wallace et al (2004);
Iwata (2000).

Feedback Imediato P1 atingiu  o critério de 
encerramento dos 
treinos.

Wallace et al (2004), 
Moore & Fisher (2007). 

Eficácia dos métodos

� Follow up
.

� De acordo com Baer, Wolf e Risley apud Braide
(2007, p 101), “só é possível dizer que houve
generalização quando a resposta treinada:

� 1) se provar durável ao longo do tempo,

� 2) se ela ocorrer em uma ampla variedade de
ambientes possíveis

� 3) se tal resposta de estender para uma variedade
de comportamentos relacionados.”
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Primeiro, os dados sugerem que formas
curtas de treinamentos podem ser
implementadas para o ensino do uso de
dicas, e que a utilização desse procedimento
pode ser útil para ensinar professores, não
apenas a fornecer dicas, mas para incluir
alunos e estabelecer a manutenção de uma
situação de brincadeira em grupos.

Considerações  Finais

� Um segundo aspecto é que, os dados também
parecem indicar que, a medida que o professor
é capaz de manejar o uso de diferentes dicas
(variabilidade comportamental) e emitir
respostas adequadas de manutenção do
brincar, alunos com diferentes tipos de
“deficiência” podem ser inclusos em uma
atividade em grupo.

Considerações  Finais
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� Sugere-se que, em estudos futuros, as fases
testadas sejam novamente treinadas tão logo
se identifique o componente por meio do qual
o participante tenha aumentado
significativamente o seu desempenho
(Sturmey & Lavie, 2002).

Sturmey, P.; Lavie, T. (2002) Training staff to conduct a paired-stimulus preference assessment. Journal of Applied

Behavior Analysis, 35, 2 , 209–211.

Considerações  Finais

� Sugere-se, então, que as formações coletivas
de profissionais em educação especial
contemplem o treinamento em mais de uma
metodologia (e uso combinado de diferentes
métodos de ensino).

Considerações  Finais
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� “(...) não podemos simplesmente esperar que nosso

aluno se comporte de um dado modo para reforçá-

lo. De um modo ou de outro, nós podemos levá-lo a

se comportar”. (Skinner, 1912b, p. 218).

Contatos:

gleic_cordeiro@yahoo.com.br
helida.lu@hotmail.com;


