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Introdução

As contribuições da Análise do Comportamento, enquanto orientação
teórico-metodológica (Serio, 2005), para a Educação, concebida como uma
ampla área de conhecimento que congrega distintas subáreas, apresenta-se
como tema recorrente da literatura (Gióia, 2001; Hübner & Marinotti, 2004;
Rodrigues, 2005; Zanotto, 2000).

Em consonância com tais publicações, o presente capítulo objetiva am-
pliar as narrativas sobre contribuições da Análise do Comportamento para a
Educação, focalizando um campo de pesquisa inserido nesta área de conhe-
cimento denominado por Formação de Professores. De modo mais específi-
co, pretende-se apresentar e discutir produções recentes do grupo de auto-
res deste capítulo, que priorizaram o ensino e a aprendizagem de repertórios
que definem a execução de avaliações funcionais descritivas a professores
que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

Com o intuito de viabilizar a consecução destes objetivos, o capítulo foi
estruturado em quatro seções. Inicialmente, foram apresentadas e discuti-

1 Financiamentos Fapesp (6/54654-8) e CNPq (400943/2006-9).
2 Docente. Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem

(Unesp/Bauru).
3 Bolsista-Mestrado Fapesp.
4 Bolsista-Mestrado Fapesp.
5 Bolsista-DS/Capes.
6 Bolsista-Mestrado Fapesp.
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34 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE (ORG.)

das, de modo genérico, características que poderiam definir a formação de
professores enquanto campo de pesquisa no âmbito da Educação, com ên-
fase para a centralidade que o conceito de “saberes docentes” assume, atual-
mente, nesse campo. Um tratamento exaustivo desse tema certamente
extrapolaria o escopo deste capítulo e não sustentaria pertinência para com
seu objetivo principal. Deste modo, foram expostas diretrizes convergen-
tes que parecem orientar a produção de conhecimentos nesse campo de pes-
quisas. A segunda seção explicita uma outra dimensão que parece demar-
car as propostas de investigação sobre formação de professores, além da
prioridade assumida pelos “saberes docentes”, a saber, políticas públicas
vigentes, em esferas federal e estadual, que concentram ênfase na avalia-
ção do desempenho escolar a partir da obtenção de medidas de níveis dis-
tintos de variadas competências. Em seguida, na terceira seção, há a pro-
posição de uma condição necessária para a realização das investigações
efetuadas pelo grupo de autores deste capítulo sobre ensino e aprendiza-
gem profissionais de docentes que atuam nas séries iniciais: uma interpre-
tação ou tradução analítico-comportamental do conceito de “saberes do-
centes”. O capítulo é finalizado, na quarta seção, com a exposição de um
programa de pesquisas que pretendeu investigar possíveis contribuições
da Análise do Comportamento na formação profissional de docentes a par-
tir do estudo de condições metodológicas que poderiam favorecer o desen-
volvimento, pelos professores, de repertórios de ensino consistentes com
características das políticas públicas vigentes de avaliação do desempenho
escolar destacadas na segunda seção.

Formação de professores: a prioridade dos saberes
docentes na atuação profissional

A literatura referente às pesquisas sobre formação de professores susten-
ta, nos últimos 20 anos, uma expansão incontestável (Borges, 2001; Zeichner,
2008). Na base desse crescimento, situam-se produções que, em síntese,
convergem em atribuir à atuação profissional uma posição central nos estu-
dos sobre formação de professores (“orientação profissionalizante”; cf.
Borges, 2001), bem como em apontar possíveis fragilidades dos resultados
de pesquisas de décadas passadas sobre o ensino, especialmente em termos
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da necessária compreensão da realidade e dos saberes dos professores e em
indicar a necessidade da constituição de um repertório de conhecimentos
profissionais para o ensino que permita ao professor organizar as condições
ideais de aprendizagem para os alunos.

Temos, portanto, um novo modelo de formação profissional, inicial e
continuada, que vincula, ou mesmo condiciona, à necessidade de edificar
um repertório de conhecimentos específicos sobre o ensino, o reconheci-
mento da importância de práticas profissionais estimadas como instâncias
de produção de saberes e de competências.

Consensualmente, advoga-se que os professores produzem saberes es-
pecíficos nas suas atuações profissionais, e tais saberes passam a constituir-
-se em quadro de referência para programas de formação profissional. Em
outros termos, poder-se-ia afirmar que estudos sobre saberes docentes apre-
sentam-se como oportunidades para análise de processos de formação e de
profissionalização de professores.

Como traço característico da manifestação da expressiva expansão das
investigações sobre saberes docentes, constata-se uma pluralidade ou diver-
sidade conceitual, teórica e metodológica para interpretar processos impor-
tantes na formação profissional de professores (Pérez Goméz, 1998; Schön,
1992; Zeichner, 2008). Uma nítida expressão dessa diversidade ou plurali-
dade reside nas diferentes tipologias ou modalidades com as quais são con-
ceituados e classificados os saberes docentes.

Entretanto, a convivência com uma nomenclatura plural (saberes das
disciplinas, saberes curriculares, saberes da experiência, saberes profissio-
nais, saberes integradores, saberes pedagógicos) não se apresenta como obs-
táculo para a expansão desse campo de pesquisa. Diferentemente, a literatu-
ra apregoa que as maiores dificuldades e os grandes desafios, em particular
no plano metodológico, residem na aproximação, no reconhecimento, na
valorização, na incorporação e no estabelecimento de interações entre as di-
ferentes modalidades de saberes docentes (saberes da experiência) e o saber
acadêmico. Os saberes docentes fundamentam-se no trabalho cotidiano dos
professores e são modelados, adquiridos, desenvolvidos e validados pela
experiência profissional diária, constituindo-se em um “saber fazer” e “sa-
ber ser”. De modo pertinente, salienta-se que esses saberes adquirem uma
importante função: passam a orientar decisões e julgamentos que os profes-
sores expressam sobre a formação que receberam, a pertinência e o realismo

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:1835



36 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE (ORG.)

dos planos e das reformas que lhes são propostas (Pérez Goméz, 1998; Schön,
1992; Zeichner, 2008).

O reconhecimento dessas dificuldades, muito embora não produza a su-
peração destas, sinaliza aspectos orientadores importantes para a proposi-
ção de investigações, especialmente no contexto da formação continuada,
dentre os quais caberia mencionar a necessária demarcação dos saberes
pesquisados, ou seja, dos saberes docentes que se constituem em alvo da
investigação, e a necessária proposição de estratégias de pesquisa que viabi-
lizem a interlocução dos saberes da experiência com os saberes academica-
mente produzidos.

Em acréscimo ao necessário reconhecimento da característica polissêmica
dos saberes docentes, cabe considerar que os programas de pesquisa sobre
formação de professores igualmente convivem com políticas públicas que
demarcam diretrizes e orientações em termos das atuações esperadas daqueles
docentes que já se encontram em pleno exercício profissional tanto quanto
daqueles em processo de formação inicial. Apresentar características de tais
políticas estimadas relevantes para justificar as investigações desenvolvidas
pelo grupo de autores deste capítulo constitui-se em foco da seção seguinte.

Formação de professores: demarcações impostas pelas
políticas públicas de avaliação de desempenho escolar

Dentre as etapas constituintes da Educação Básica, o presente projeto
concentra ênfase nas denominadas séries iniciais do Ensino Fundamental, a
saber, no período que congrega o primeiro ciclo (1a e 2a séries) e o segundo
ciclo (3a e 4a séries), de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais
(Brasil, 1997), ou o Ciclo I (1a a 4a séries), segundo a Proposta Curricular do
Estado de São Paulo (Governo do Estado de São Paulo, 2008).

A avaliação do desempenho escolar compreende mecanismos federais e
estaduais. Em âmbito nacional, o sistema de avaliação é composto por dois
processos. O primeiro processo é a Avaliação Nacional da Educação Básica
(Aneb), realizada por amostragem nas redes de ensino, com foco na gestão
dos sistemas educacionais. A Aneb, também denominada Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica (Saeb), é realizada a cada dois anos. O se-
gundo processo é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Anresc),

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:1836



APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO HUMANO 37

também conhecida como Prova Brasil, que prioriza a unidade escolar, sen-
do aplicada em todas as escolas públicas urbanas brasileiras com mais de
vinte alunos por série avaliada. Por seu turno, o Sistema de Avaliação de
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) cumpre a função de
fornecer medidas sobre a qualidade do sistema estadual de ensino.

Os mecanismos de avaliação de desempenho, em âmbito federal, tanto
quanto estadual, foram estruturados, considerando as distintas áreas cur-
riculares, a partir da definição de descritores de competências (Brasil, 1997)
ou de matrizes de referência (Governo do Estado de São Paulo, 2008) que
sinalizam objetivos de ensino, expectativas de aprendizagem ou estruturas
básicas de conhecimentos que os alunos deverão evidenciar ao final dos ci-
clos da Educação Básica, como, por exemplo, ao final das séries iniciais do
Ensino Fundamental.

De particular relevância para o tema deste capítulo, estima-se que o pla-
nejamento e a execução de estratégias de ensino de tais habilidades pelo pro-
fessor certamente pressupõem domínio de distintas modalidades de saberes
docentes, sendo que a identificação e a descrição destes constituem-se em
legítimos objetos de pesquisa, assim como a proposição de procedimentos
que objetivam o ensino dos mesmos.

Neste capítulo, as investigações descritas na quarta seção priorizaram o
ensino de repertórios estimados relevantes para a atuação profissional do
professor comprometida com o desenvolvimento das habilidades estimadas
como mais relevantes, para distintas áreas curriculares, pelos mecanismos
de avaliação de desempenho. Parece-nos, contudo, que a compreensão de
tais investigações impõe a necessidade de esclarecimentos sobre a natureza
conceitual do objeto de ensino, a saber, sobre condições que, ainda que par-
cialmente, viabilizam um tratamento analítico-comportamental dos sabe-
res docentes vinculados com o ensino de habilidades nas séries iniciais. Tais
esclarecimentos são o tema da seção seguinte.

Uma interpretação analítico-comportamental
para o conceito de “saberes docentes”

A delimitação das principais características que definem uma interpre-
tação analítico-comportamental do conceito de saberes docentes, dimen-
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são central no âmbito dos estudos sobre formação de professores, reme-
te-nos direta e indiretamente para algumas obras de B. F. Skinner
(Skinner, 1991a; 1991b; 1972a; 1972b; 1972c). Segundo esse autor, a for-
mação adequada do professor consiste justamente em ensiná-lo a execu-
tar o que define seu ofício, a saber, ensinar.

Portanto, caberia indagar sobre os possíveis vínculos conceituais en-
tre os saberes docentes e o ofício prioritário do professor.

Considerando que a característica polissêmica do conceito de saber do-
cente não inibe o reconhecimento de sua relevância na especificação dos
objetos de pesquisa sobre formação de professores, no âmbito deste capí-
tulo há a proposta de uma interpretação ou tradução analítico-comporta-
mental desse conceito. Admite-se que saberes e conhecimentos docentes
poderiam se constituir em expressões que definem repertórios comporta-
mentais operantes adquiridos e mantidos sob contingências específicas de
interação que predominam no ambiente institucional escolar. De modo
genérico, esses repertórios, por seu turno, definem comportamentos emi-
tidos nas contingências de ensino em sala de aula, tanto quanto compor-
tamentos verbais descritivos dessas interações entre as condições dispos-
tas pelo professor e os desempenhos dos alunos.

De particular relevância para o tema deste capítulo são os saberes, os
conhecimentos ou os repertórios comportamentais operantes que os pro-
fessores adquirem, desenvolvem, transformam e emitem em situações
cotidianas de práticas profissionais e que se expressam quando as situa-
ções escolares exigem desses professores que eles interpretem interações
que definem sua atuação profissional em sala de aula, sendo que, de modo
mais específico, concentra-se o foco nas seguintes dimensões dessas
interações: a) ensinar repertórios que se constituem em medidas compor-
tamentais das habilidades que definem as competências cognitivas expres-
sas nos descritores ou nas matrizes de referência selecionados no planeja-
mento curricular; b) caracterizar a aprendizagem desses repertórios
considerando as condições de ensino e os mecanismos de avaliação efeti-
vamente disponibilizados; c) relacionar as medidas comportamentais ob-
tidas com os objetivos pretendidos; d) avaliar correspondências entre, de
um lado, discursos descritivos e reflexivos que os professores elaboram so-
bre suas ações docentes e, de outro, as ações propriamente ditas em situa-
ção de atuação profissional.
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A interpretação analítico-comportamental ora proposta, bem como a es-
pecificação de alguns repertórios que definem a atuação profissional do pro-
fessor, certamente expressam reducionismos diante da ampla variedade de
acepções que o conceito de saberes docentes sustenta. Portanto, a interpre-
tação ou a tradução proposta promove um deslocamento das reflexões. Mos-
tra-se assente que prováveis dimensões não comportamentais, fundamen-
tadas em acepções de comportamento distintas daquelas advogadas pela
Análise do Comportamento, não se encontram contempladas na tradução
proposta. Diferentemente, o foco, desta feita, reside em demonstrar se e como
tal tradução viabiliza condições que poderiam: a) ampliar a visibilidade de
dimensões relevantes para a compreensão dos processos que favorecem a
formação de professores; bem como b) garantir intervenções em tais proces-
sos que ampliem as possibilidades de os professores atuarem como agentes
que viabilizam condições para o desenvolvimento dos repertórios que defi-
nem as competências cognitivas priorizadas nas séries iniciais do Ensino
Fundamental.

A próxima seção expõe, de modo sucinto, características de investiga-
ções efetuadas pelos autores deste artigo que, em comum, admitem que in-
terpretar propriedades das interações entre os desempenhos dos alunos e as
condições dispostas pelos professores constitui-se em repertório relevante
para sua atuação profissional, ou, em outros termos, em modalidade de sa-
ber docente imprescindível.

A Avaliação Funcional Descritiva como recurso
metodológico na atuação profissional do professor

As estratégias de avaliação funcional constituem-se em instrumentos
com finalidade diagnóstica que cumprem relevante papel na obtenção de
dados para a fundamentação de procedimentos de intervenção em varia-
dos contextos.

Admite-se que avaliações funcionais ou avaliações de propriedades
funcionais são definidas pela execução de técnicas distintas, como, por
exemplo, entrevistas, questionários, análises descritivas baseadas na ob-
servação direta, bem como na manipulação de condições ambientais an-
tecedentes e consequentes à ocorrência de determinadas respostas (Daly
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III et al., 1997; Horner, 1994; Iwata et al., 2000; Mace, 1994; Moore et
al., 2002).

De modo consensual, admite-se que os recursos de avaliação funcional
se constituem em instrumento diagnóstico que fornece relevantes medidas
comportamentais individuais para subsidiar o delineamento e a implemen-
tação de procedimentos de intervenção (Fox & Davis, 2005).

A literatura em Análise do Comportamento subdivide as estratégias de
avaliação funcional em duas modalidades: experimental e não experimental
ou descritiva. O expressivo acervo de publicações sobre a utilização dessas
estratégias sustenta duas características salientes: a) relatos de resultados po-
sitivos obtidos com a utilização da modalidade experimental; b) dificuldades
na implementação bem-sucedida da modalidade descritiva por educadores.

Cabe salientar, todavia, que a característica definidora da modalidade ex-
perimental, a saber, a manipulação de eventos ambientais sob condições de
estimulações controladas e restritas, mostra-se inviável em parcela significati-
va de contextos nos quais a utilização dos procedimentos de avaliação funcio-
nal se constituiria em pertinente instrumento diagnóstico, como, por exem-
plo, em situações institucionais como em escolas, no estudo de interações
professor-aluno no ensino e na aprendizagem de conteúdos curriculares.

Nesses contextos, há consenso em admitir-se a relevância das estratégias
de avaliação funcional descritiva. Admite-se que a avaliação funcional des-
critiva define-se pela observação direta de interações comportamento-am-
biente sob condições ambientais nas quais naturalmente elas ocorrem, pres-
cindindo, todavia, da manipulação de variáveis possivelmente relacionadas
com a ocorrência e a manutenção de determinados repertórios. Enquanto
recurso metodológico, a avaliação funcional comportamental descritiva ob-
jetiva, mediante a obtenção de dados sobre eventos antecedentes e
subsequentes aos repertórios selecionados, fornecer evidências que possam
subsidiar hipóteses sobre possíveis funções operantes desses repertórios.

Em contraste com os resultados positivos registrados na implementação
de recursos de análise funcional experimental (Iwata et al., 2000; Moore et
al., 2002; Moore & Fisher, 2007; Wallace et al., 2004), a literatura acusa con-
vergência em estimar dificuldades na aplicação de estratégias de avaliação
funcional descritiva, bem como na implementação de planos de intervenção
comportamentais derivados dessas avaliações (Scott et al., 2005; Van Acker
et al., 2005).
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O grupo de pesquisa constituído pelos autores deste capítulo tem cons-
tatado tais dificuldades em investigações nas quais a execução de avaliações
funcionais descritivas por professores que atuam nas séries iniciais do Ensi-
no Fundamental foi estimada como recurso facilitador do ensino de conteú-
dos curriculares das áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências
Naturais (Fonseca, 2008; Fonseca & Lopes Jr., 2007a; 2007b; 2007c; Lopes
Jr. et al., 2006; Sparvoli, 2008; Sparvoli & Lopes Jr., 2007a, 2007b).

Dificuldades na execução de avaliações funcionais descritivas de
interações constituem-se em legítimo objeto de preocupação, pois restrin-
gem os recursos comportamentais para análises de relações de estímulo pre-
sentes em situações de aprendizagem escolar, comprometendo a eficácia do
ensino e da avaliação de conteúdos curriculares.

O objetivo principal das investigações conduzidas pelo grupo acima
mencionado era verificar se um conjunto planejado de interações entre os
pesquisadores e professoras do Ensino Fundamental da rede pública cons-
tituir-se-ia em condição favorecedora do desenvolvimento de repertórios,
pelas professoras, que definem a execução de avaliações funcionais des-
critivas. Esse conjunto de interações foi constituído pelas etapas descritas
abaixo.

1. Gravação em vídeo de aulas ministradas pelas docentes no ensino de
conteúdos curriculares das áreas de Língua Portuguesa, Matemática e
Ciências Naturais. Nas entrevistas iniciais, as professoras definiam os te-
mas de duas unidades didáticas consecutivas que seriam filmadas pelos
pesquisadores. A quantidade de aulas previstas para cada unidade era de-
finida pelas próprias professoras. As filmagens foram precedidas pela exe-
cução de períodos de ambientação dos pesquisadores junto às respectivas
turmas de alunos.

2. Após o término das gravações das aulas das duas unidades didáticas
consecutivas e antes de qualquer contato das professoras com os registros
em vídeo das aulas, ocorria a exposição daquelas a um roteiro de entrevista
(Roteiro 1), especificamente sobre as aulas da primeira unidade didática,
que solicitava a identificação e a descrição dos objetivos, das estratégias de
ensino e de avaliação adotadas e das medidas comportamentais considera-
das para avaliar se tais objetivos foram obtidos.

3. Seleção e edição de episódios das aulas gravadas das duas unidades di-
dáticas. Para a seleção dos episódios, o critério crítico era a exibição de

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:1841



42 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE (ORG.)

interações entre ações dos alunos diante de ações dispostas pela professora
que pudessem sugerir vínculos funcionais, ou seja, os episódios deveriam
expressar desempenhos dos alunos que, possivelmente, se mostravam fun-
cionalmente relacionados com condições de ensino e de avaliação propostas
pela professora. A quantidade e a duração dos episódios selecionados e edi-
tados foram variadas em razão das características de registro obtidas com
cada professora.

4. Concluída a edição dos episódios das aulas da primeira unidade di-
dática, estes foram apresentados para as respectivas professoras. A seguir,
as professoras novamente responderam às indagações do Roteiro 1. Este
procedimento objetivou verificar em que extensão a mera exposição aos
episódios poderia se constituir em condição funcionalmente relacionada
com alterações nas respostas das professoras para as dimensões destacadas
nas questões do Roteiro 1. Em outros termos, objetivou-se verificar se a
exposição aos episódios exerceria função instrucional sobre os relatos das
professoras na identificação e na descrição das dimensões salientadas no
Roteiro 1.

5. A cada professora foi apresentado um modelo de avaliação funcional
descritiva dos episódios exibidos das aulas da primeira unidade didática. Tal
modelo, elaborado pelos pesquisadores, foi exibido em dois formatos. No
primeiro formato, as ações dos alunos e das professoras foram dispostas em
quadros organizados em linhas e colunas. Para ações específicas, as colunas
caracterizavam as outras ações em termos de condições antecedentes e
subsequentes. Além disso, no segundo formato, os pesquisadores elabora-
ram um texto narrativo para o conteúdo de cada quadro expresso em linhas
e colunas.

6. Após o contato com os modelos de avaliação funcional descritiva refe-
rentes aos episódios das aulas da primeira unidade didática, foram exibidos
às professoras os episódios das aulas da segunda unidade didática. Imedia-
tamente a seguir, as professoras deveriam elaborar, oralmente ou por escri-
to, interpretações das interações exibidas nesses episódios a partir do mode-
lo previamente exposto pelos pesquisadores para os episódios da unidade
didática inicial. O interesse central residiu em comparar as elaborações das
professoras com as respostas iniciais que elas forneceram nas duas exposi-
ções ao Roteiro 1. O objetivo foi verificar se o contato com o modelo de ava-
liação funcional descritiva, elaborado pelos pesquisadores, sobre os episó-
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dios da primeira unidade didática, em acréscimo ao contato com os registros
em vídeo dos episódios das aulas de duas unidades didáticas, constituir-se-
-iam em condição instrucional para o desenvolvimento de repertórios des-
critivos de contingências pelas professoras. Finalizadas as elaborações de cada
professora, um novo modelo de avaliação funcional descritiva, desta feita
elaborado pelos pesquisadores sobre os mesmos episódios da segunda uni-
dade didática, nos mesmos dois formatos do anterior, foi apresentado a cada
professora.

7. A última etapa objetivou verificar possíveis contribuições das
interações efetuadas nas etapas precedentes para o desempenho de cada pro-
fessora em sala de aula. Assim, foi solicitado que cada professora escolhesse
um novo tema para uma terceira unidade didática a ser ministrada e gravada
em vídeo. Ao término das gravações, ocorreu a seleção e a edição dos respec-
tivos episódios. Após o contato de cada professora com tais episódios, elas
foram expostas a entrevistas que replicaram as indagações do Roteiro 1, bem
como solicitaram comparações entre as aulas ministradas nas três unidades
didáticas.

Um primeiro resultado, verificado de modo recorrente pelo grupo de
autores deste capítulo, evidenciou que a mera exposição aos episódios se
encontra destituída de função instrucional para o relato verbal das professo-
ras sobre os aspectos salientados no Roteiro 1. Verificou-se que as respostas
para o Roteiro 1, que desvincularam os objetivos das medidas comporta-
mentais obtidas, que evidenciaram equívocos quanto à natureza das estraté-
gias de ensino e de avaliação e que forneceram especificação topográfica e
não relacional das medidas de aprendizagem, foram registradas indepen-
dentemente do contato com os respectivos vídeos.

Em acréscimo, dois conjuntos de evidências relacionadas com as apren-
dizagens profissionais das professoras foram registrados.

Quanto aos relatos descritivos de contingências de ensino e de aprendi-
zagem formulados pelas professoras para os episódios das aulas da segunda
e da terceira unidades didáticas, houve um predomínio de respostas que acu-
saram a reincidência de características já observadas nos relatos sobre os
episódios das aulas da primeira unidade didática. Tal reincidência aponta a
insuficiência das condições metodológicas adotadas para o desenvolvimen-
to de repertórios verbais descritivos de contingências de ensino e de avalia-
ção de aprendizagem dispostas pelas próprias professoras.

Aprendizagem_(3Prova).pmd 12/12/2009, 23:1843



44 TÂNIA GRACY MARTINS DO VALLE (ORG.)

Os resultados insatisfatórios registrados na descrição das contingências
de ensino, em particular aqueles referentes aos episódios da segunda unida-
de didática ministrada, justificariam prognósticos negativos para o desem-
penho das professoras nas aulas da terceira unidade didática. Deste modo,
seria possível predizer que às dificuldades registradas na elaboração do rela-
to descritivo de contingências de ensino corresponderiam à reincidência das
mesmas características de atuação das professoras já verificada nas aulas das
duas unidades iniciais.

Contudo, tais prognósticos não foram confirmados indistintamente. Jun-
tamente com desempenhos de algumas professoras que confirmaram tais
prognósticos, ao contrário, outros resultados evidenciaram desempenhos das
professoras consistentes com análises funcionais descritivas expressas nos
modelos elaborados pelos pesquisadores. Assim, por exemplo, nas aulas
ministradas nas duas unidades didáticas iniciais, foi possível verificar que
as professoras forneciam informações aos alunos que tornavam as respostas
previstas como corretas altamente prováveis, sem o devido planejamento de
condições que permitissem o estabelecimento das relações de controle dese-
jadas. Nas aulas ministradas por tais professoras na terceira unidade didáti-
ca, mesmo que a descrição anterior das contingências elaborada pela profes-
sora prescindisse da identificação das relações de controle de estímulo, essa
professora emitiu comportamentos distintos diante dos alunos, de modo a
tornar mais provável o estabelecimento das relações de controle de estímulo
desejadas.

Em síntese, de modo consistente com evidências que atestam contribui-
ções de recursos metodológicos de avaliação funcional no contexto educacio-
nal, os resultados já obtidos corroboram as dificuldades assinaladas pela lite-
ratura para o ensino e a execução de avaliações funcionais descritivas em
contexto escolar, em particular na interpretação de interações que definem o
ensino e a aprendizagem de conteúdos curriculares. Além de corroborar da-
dos da literatura, em seu conjunto, as evidências obtidas sobre a independên-
cia entre, de um lado, restrições de relato descritivo de contingências e, de
outro, o controle de ações em sala de aula pelos modelos de avaliação funcio-
nal elaborados pelos pesquisadores, parecem sinalizar aspectos metodológi-
cos que deverão orientar investigações posteriores dos autores deste capítulo.

Dentre tais aspectos, cabe destacar que a seleção dos episódios que fun-
damentaram discussões sobre o modelo de avaliação funcional descritiva
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prescindiu de quantificações de possíveis relações de funcionalidade entre
as ações (práticas de ensino e de avaliação) da professora e dos alunos. Além
disso, quanto ao procedimento adotado, o modelo de avaliação funcional
elaborado pelos pesquisadores sobre os episódios em questão foram forne-
cidos ao professor independentemente de o relato do professor sobre tais
episódios mencionarem ou não possíveis vínculos de funcionalidade entre
as ações exibidas nos mesmos episódios.

Nesses termos, extrair os episódios a partir dos resultados da quantifica-
ção de propriedades das interações poderia garantir melhor visibilidade das
possíveis relações de controle de estímulos em ação (Martens et al., 2008),
ou seja, poderia fornecer bases mais estáveis para a modelagem de repertóri-
os verbais de identificação e de descrição de possíveis relações de controle de
estímulo em ação (De Rose, 2004). Em acréscimo, caberia a especificação de
procedimentos de modelagem de repertórios descritivos de contingências
pelos professores que se mostrassem mais sob controle de características gra-
dualmente evidenciadas por eles durante as interações sucessivas com os
pesquisadores.
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