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Resumo 
Esta pesquisa tem por objetivo fazer um estudo comparativo entre a aprendizagem obtida a partir 
da leitura de um texto em instrução programada e outro em forma dissertativa. Foi realizado com 
os alunos da 1ª série de Ensino Médio da Escola de Referência Abílio de Souza Barbosa – 
Orobó/PE. Foram diagnosticadas as concepções prévias dos alunos acerca do assunto escolhido 
para a pesquisa – Primeira Lei de Newton – em seguida aplicou-se uma atividade de leitura de 
texto  para dois grupos de alunos, um com texto dissertativo e outro com instrução programada e 
ao final os alunos responderam a um questionário de avaliação. Constatou-se após a análise dos 
dados, que os alunos que utilizaram a instrução programada tiveram melhor aproveitamento do 
que os que utilizaram o texto dissertativo, embora isso não signifique, necessariamente, uma 
vantagem de métodos. 

Palavras-chaves: instrução programada, ensino-aprendizagem, estratégias didáticas. 
 
 
Abstract 
This research aims to make a comparative study of the learning gained from the reading of a text 
in programmed instruction and the other in order discourse. It was conducted with students from 
1st grade to high school of reference Abílio de Souza Barbosa – Orobó/PE. It been diagnosed the 
previous conceptions of students about the subject chosen for research - Newton's First Law - 
then applied to an activity of reading text for two groups of students, an essay with text and 
another with programmed instruction and the final the students answered an evaluation 
questionnaire. We were concluded after analyzing the data, that students who used the 
programmed instruction had better recovery than those who used the essay text, although this 
does not necessarily mean an advantage of methods. 
Keywords: programmed instruction, teaching-learning, teaching strategies 
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Introdução 

Aprender e ensinar envolve uma série de atitudes e habilidades, seja do professor, seja do aluno. 

Desde o modo como eles percebem e observam o meio em que vivem, o seu redor, os colegas, as 

pessoas com quem compartilham seus pensamentos e convívio, até as evidências das mais 

significativas e sofisticadas operações mentais de raciocínio lógico, análise crítica e juízo de 

valor. 

Enquanto professores é muito fácil dizermos aos nossos alunos: Estudem mais! Porém, é difícil e 

dá bastante trabalho ensiná-los a serem mais estudiosos e a como devem estudar. Então, fica a 

pergunta: e nós, mestres, sabemos estudar?  

O processo ensino-aprendizagem é uma ação intencional do professor e do aluno. Ambos atuam 

e fazem verdadeiro intercâmbio de saberes a construir e os já construídos, trocam informações a 

partir de problemas, hipóteses, situações, levantamentos, contatos, interações. Dessa forma, 

Vygotsky nos deu a mais valiosa pista desse intercâmbio quando nos pôs frente a frente com as 

idéias de desenvolvimento real e desenvolvimento potencial, representado pela zona de 

desenvolvimento proximal. Isto significa: nossos alunos têm a possibilidade de aprender desde 

que a nossa atuação como professores seja a mais compatível e adequada às suas condições.  

Skinner foi um dos principais ícones do behaviorismo e o responsável pela teoria do estímulo-

resposta, que causou na época uma verdadeira revolução na ciência de sua época (meados do 

século XX). Foi precedido por cientistas também famosos como Torndike, Watson e Pavlov que, 

juntamente com ele, construíram a teoria citada. 

Por volta dos anos 60 no século passado, foi desenvolvido um projeto de instrução programada 

(IP) de proporções gigantescas no mundo inteiro e, no Brasil, um grupo de professores liderados 

por Fuad Daher Saad, criaram o GETEF – Grupo de Estudos em Tecnologia de Ensino de Física 

em São Paulo através do CENAFOR – Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal para a 

Formação Profissional. Este grupo elaborou um projeto nacional denominado FAI – Física Auto-

instrutivo, que consistia em cinco volumes de texto em IP englobando todo o assunto da Física 

do Ensino Médio (na época, curso científico) que foi aplicado em larga escala em muitas escolas 

do Brasil, tendo sido editados muitos milhões de livros que foram distribuídos e vendidos em 

todo o país. 

Nesta pesquisa, fizemos um estudo levando em consideração a aprendizagem por Instrução 

Programada e Texto Dissertativo. A Instrução Programada busca levar o aluno a estudar 

individualmente, sem intervenção direta do professor, por meio de material previamente 

elaborado, à base de fracionamento mínimo da matéria, adaptado às possibilidades do educando, 
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segundo seu ritmo próprio, maturidade e conhecimentos anteriores, fundamentada na teoria 

skinneriana do estímulo-resposta. (Moreira, 2005). Porém o Texto Dissertativo tem por 

finalidade persuadir o leitor sobre o ponto de vista dele a respeito do assunto. (Marcuschi, 2009). 

Tendo em vista a necessária renovação do ensino de ciências, se faz relevante o estudo de 

práticas que foram muito utilizadas no passado e que algumas até hoje perduram.  Dessa forma, 

“A física desenvolvida no ensino médio busca explicar e analisar o comportamento do mundo 

que nos rodeia”. (PCNs, 1998).  

Diante destes contextos, a pesquisa que ora se apresenta , faz um recorte sobre a aplicação  da 

Teoria de B. Skinner, a qual analisa a utilização da instrução programada e do texto dissertativo 

para o ensino e aprendizagem, no nosso caso, o da física e mais especificamente, a Primeira Lei 

de Newton. 

 A relevância desta pesquisa reside na necessidade de diagnosticar qual dos métodos 

apresentados pode ser mais vantajoso para a construção dos conceitos do conteúdo curricular de 

física referente ao assunto da Primeira Lei de Newton .  

Todavia, esta pesquisa teve como objetivo geral: verificar a aplicabilidade da Teoria skinneriana 

na aprendizagem dos conceitos que estão ligados à primeira lei de Newton numa turma da 1ª 

série do ensino médio da Escola de Referência Abílio de Souza Barbosa. Já os objetivos 

específicos foram: diagnosticar as concepções prévias dos alunos sobre os conceitos que 

envolvem a primeira Lei de Newton; Aplicar a teoria skinneriana utilizando a instrução 

programada para aprendizagem dos conceitos ligados à primeira lei de Newton; fazer uma 

análise comparativa entre as aprendizagens obtidas pelo método do estímulo resposta (instrução 

programada) e o texto dissertativo, utilizado nos livros em geral. 

 

Fundamentação Teórica 

 

Aprendizagem por Instrução Programada 

O behaviorismo apareceu no início do século XX com o argumento de que o foco da Psicologia 

Humana deveria ser o comportamento ou atividades do ser humano. 

Em 1932 Burrhus Frederic Skinner, da Universidade de Harvard, influenciado pelos trabalhos de 

Pavlov e Watson passou a estudar o comportamento operante, desenvolvendo intensa atividade  

no estudo da psicologia da aprendizagem. Esses estudos levaram-no a criar os métodos de ensino 

programado que podem ser aplicados sem a intervenção direta do professor, através de livros 

apostilas ou mesmo máquinas. 
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Defendeu a teoria de que este comportamento, que ele denominou operante, por que é a forma de 

um indivíduo operar ou influenciar o ambiente, é afetado pelo que se segue a ele bem como pelo 

que o precede. 

Neste enfoque, a atividade de aprendizagem é planejada de modo a serem ensejadas situações em 

que o estudante evidencie comportamentos desejados. Para isto são organizadas atividade de 

ensino-aprendizagem com vistas a treinar os estudantes a exibir determinado comportamento, 

usar reforço positivo para reforçar o comportamento desejado, usar reforço negativo para reduzir 

a freqüência do comportamento não desejado. 

Esta Teoria é marcada por métodos onde os estudantes podem ser modelados pela apresentação 

de materiais em cuidadosa seqüência e pelo oferecimento das recompensas ou reforços 

apropriados. 

Para cada tipo de comportamento, Skinner identifica um tipo de aprendizagem ou 

condicionamento. O condicionamento respondente desempenha pequeno papel na maior parte do 

comportamento do ser humano e Skinner interessa-se pouco por ele. São reflexos ou respostas 

inatas que podem ser elucidadas por estímulo ambiental. 

O condicionamento operante inclui todas as coisas que fazemos e que tem efeito sobre nosso 

mundo exterior ou operam nele. É uma classe de comportamentos que afetam o ambiente de 

alguma maneira. 

Já o reforço é um processo pelo qual um comportamento é reforçado de acordo com suas 

respostas. Pode ser neutro, e não ter efeito sobre o comportamento. O estímulo reforçador pode 

ser positivo ou negativo. 

Um reforço positivo fortalece a probabilidade de aumento da freqüência do comportamento 

pretendido que segue. E o reforço negativo enfraquece um determinado comportamento em 

proveito de outro que faça cessar o desprazer com uma situação.  

Skinner ver a punição como um processo pelo qual um comportamento é enfraquecido de acordo 

com suas conseqüências. 

Um dos grandes problemas do ensino é o uso do controle aversivo. São normalmente usadas 

medidas como ridículo, repreensão, sarcasmo, crítica, lição de casa adicional, trabalho forçado e 

retirada de privilégios. Exames são usados como ameaça e são destinados principalmente a 

mostrar o que o estudante não sabe e coagi-lo a estudar. O estudante passa grande parte do dia 

fazendo coisas que não deseja fazer e para as quais não há reforços positivos. Em conseqüência 

ele trabalha principalmente para fugir da estimulação aversiva. Faz o que tem que fazer porque o 

professor detém o poder e autoridade, mas, com o tempo descobre meios de fugir. Chega 
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atrasado ou falta, não presta atenção, fica se mexendo, esquece o que aprendeu, pode tornar-se 

agressivo e recusar a obedecer, pode abandonar os estudos quando adquire o direito de fazê-lo. 

As técnicas aversivas continuam sendo usadas, porque não foram desenvolvidas técnicas 

eficazes. 

Então, instrução programada é uma ferramenta de trabalho que aplica os princípios de Skinner de 

comportamento humano.Tem como características: apresentar a informação em seções breves, 

testar o estudante após cada seção, apresentar feedback imediato para as respostas dos estudantes, 

repetição. A instrução programada leva o aluno a estudar sem a intervenção direta do professor. 

A disciplina a ser aprendida é apresentada em pequenas partes; estas são seguidas de uma 

atividade cujo acerto ou erro é imediatamente verificado. O estudo é individual, mas auxiliado 

pelo professor, sendo assim o aluno progride em sua própria velocidade. 

 

Texto Dissertativo e estratégias didáticas: olhares que se cruzam 

Muito se tem discutido a respeito de como trabalhar textos nas escolas, por esta não ser uma 

tarefa fácil. Encontra-se nas salas de aulas uma forte resistência, da parte dos alunos, em relação 

à leitura e a produção de texto, seja em qualquer disciplina, no nosso caso, o ensino de ciências, 

especificamente, o da física. 

Para muitos estudantes, a ação de expressar suas idéias oralmente é considerada algo totalmente 

natural, no entanto, o ato de reproduzir essas idéias em forma de texto representa um trabalho 

árduo e penoso. 

Para tanto, existe no Brasil uma situação bastante alarmante a respeito da formação de leitores, 

conforme afirma Rojo e Cordeiro (2004 p.10) “as práticas escolares brasileiras tendem a formar 

leitores, com apenas capacidades mais básicas de leitura, ligadas à extração simples de 

informação de textos relativamente simples”. 

O acúmulo de equivocadas maneiras de se tomar o texto como objeto de estudo provocou uma 

mudança no que se diz respeito ao enfoque dado aos textos e seus usos em sala de aula. Passou-

se a existir, então, uma necessidade de “enfocar, em sala de aula, o texto em seu funcionamento e 

em seu contexto de produção/leitura, evidenciando as significações geradas mais do que as 

propriedades formais que dão suporte a funcionamentos cognitivos” (p.10). 

Quando se entende que a principal função do texto é a interlocução, a abordagem textual deve 

reconhecer as diversidades existentes em tipos de textos, as características que os formam e o 

contexto em que eles são usados. Segundo Brandão (2001 p.18), “o reconhecimento disso tem 
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levado os estudiosos da linguagem à busca de uma classificação dos diferentes gêneros do 

discurso”. 

Alguns teóricos, entre eles Freitas (2002), enfatizam que as reformas educativas atuais colocam 

os educadores em confronto com dois desafios: reinventar a escola como local de trabalho e 

reinventar a si mesmo como pessoas e profissionais da educação. Isto é um indicativo de que os 

educadores precisam não apenas colocar em questão, o reinventar suas práticas educativas, no 

sentido de repensar suas atitudes, concepções, métodos e conhecimentos sobre o processo de 

aprendizagem do discente, como também reinventar suas relações profissionais que começa com 

a observação de sua postura em relação ao outro. 

A existência de ressonância entre o saber do aprendiz e o novo conhecimento é necessária para 

que ele, ao ser capturado pela nova linguagem, não se sinta em cativeiro, nem totalmente 

estrangeiro. Este processo de familiarização permite que ele se implique nas atividades e se torne 

de alguma maneira responsável pelo êxito do processo.  

Assim, para o professor auxiliar neste processo é necessário que durante as atividades didáticas e 

durante o estudo individual ou em grupo exista espaço para que o saber próprio dos aprendizes 

seja colocado em jogo: os erros não podem ser punidos, os alunos devem ser incentivados a falar, 

suas iniciativas devem ser sustentadas e suas dificuldades acompanhadas de perto. Promover esse 

clima é a função das estratégias e das táticas didáticas, totalmente diferente do que evidenciamos 

no capítulo anterior na instrução programada. 

Em nossa interpretação, uma estratégia didática é um conjunto de ações implicitamente 

planejadas e conduzidas pelo professor para que ao final delas uma boa parte dos alunos se 

comprometam a realizar uma tarefa ou um trabalho didático da melhor maneira possível. 

Analogamente uma tática didática é uma reação do professor frente a determinadas situações 

promovidas pelos alunos, visando sua exploração com a mesma perspectiva de envolvimento 

deles, ou seja, é aproveitar de determinados eventos não planejados para fortalecer o 

envolvimento dos alunos. 

Enquanto o efeito de uma intervenção tática bem sucedida resulta no enganchamento do aluno 

com àquela atividade específica, o resultado de uma estratégia promove o envolvimento dos 

aprendizes com um conjunto maior de atividades. Estratégias mais globais tentam conseguir o 

compromisso dos alunos com a disciplina como um todo.  

Enfim, o envolvimento subjetivo dos aprendizes com as tarefas didáticas consiste no 

reconhecimento implícito de que existe uma afinidade entre suas produções e o novo 

conhecimento, mesmo que inicialmente não seja facilmente reconhecida. 
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Material e métodos 

Elaboramos um teste diagnóstico com questões que envolvem conceitos ligados à 1ª Lei de 

Newton que foi aplicado a todos os alunos indistintamente. Em seguida, o grupo foi dividido em 

duas turmas aleatoriamente, tendo ambas a mesma quantidade de alunos 

O assunto escolhido para a pesquisa a respeito da aprendizagem dos alunos – Primeira Lei de 

Newton – não tinha sido ainda estudado por eles na disciplina de Física do curso que eles 

freqüentam no colégio. Assim, aplicamos os textos preparados para dois grupos separados, sendo 

um usando o texto da Instrução Programada (IP) e o outro o texto dissertativo (TD). Logo após 

todos os alunos da turma terem conluído a leitura do texto em IP ou o TD, foi aplicado um  

questionário com seis questões que teve a finalidade de avaliar a aprendizagem dos mesmos a 

respeito do assunto abordado nos textos. A aplicação dos questionários nas turmas foi feita no 

mesmo dia e horário, evitando assim, a comunicação entre os alunos a respeito do teste. 

Fizemos então, a avaliação da aprendizagem obtida por cada um dos métodos acerca dos 

conceitos da Primeira Lei de Newton, tabulando os resultados de cada grupo. 

 A análise dos resultados obtidos por cada um dos alunos foi feita de forma individual. Foi feita 

também a discussão dos dados em função dos conceitos de estímulo-resposta e das outras 

variáveis envolvidas como tempo da atividade, respostas fornecidas e construção de significados. 

Para a análise foram escolhidos 10 alunos: 05 alunos trabalharam com a IP e os outros 05 com o 

TD, ambos individualmente.   

Salientamos que todos os alunos foram da mesma turma da 1ª série do Ensino Médio da Escola 

de Referência Abílio de Souza Barbosa – Orobó/PE. 

 

Resultados e Discussão 

A educação é e sempre foi um desafio para a sociedade. Mas o ato de ensinar pode se tornar um 

instrumento que mobiliza esta mesma sociedade quando conseguirmos nos livrar de ensinar 

conceitos fora de foco, pois o discurso, na educação contemporânea mudou, mas a prática, de um 

modo geral, continua a mesma. 

Pozo e Crespo, 2009 discutem sobre a crise da educação científica no sentido de que nos anos 

finais do ensino fundamental e final do ensino médio, há uma crescente sensação de frustração, 

ao comprovar o limitado sucesso de seus esforços docentes. O aluno por sua vez tem cada vez 

menos interesse pelo o que aprendem.  
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Desta forma, o que está gerando essa crise na educação científica? Talvez seja pelas mudanças 

educacionais introduzidas nos últimos anos nos currículos. Sacristán, 2000, diz que: 

 
“o currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se trata de um 
conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e previamente à experiência 
humana. É, antes, um modo de organizar uma série de práticas educativas” (p.5).   
 
 

Contudo, as causas parecem mais profundas e remotas. Entendemos que mudanças tenham que 

ser para melhorar o ensino-aprendizagem, mas percebemos que não estão acontecendo. 

Entendemos assim, que o currículo seja a junção de conceitos concretos mais o fator experiência 

e percebemos que na maioria das vezes esses fatores não são levados em conta. Visto o que ora 

trabalhamos nesta pesquisa, inserimos uma metodologia puramente tradicional e entendemos que 

esta atendeu aos nossos objetivos, quando os alunos “apreenderam” o conteúdo e responderam de 

forma correta questões colocadas, mas não queremos dizer aqui que, estes saibam aplicar o 

conhecimento na prática, pois o que buscamos fazer foi puramente teórico. 

Assim, após a aplicação dos questionários nas duas turmas, com a instrução programada e o texto 

dissertativo, foram tabeladas as respostas dadas pelos alunos às questões propostas.  

Quanto ao desempenho dos alunos no teste diagnóstico e fazendo-se uma comparação entre os 

conhecimentos prévios nos dois grupos pesquisados, percebemos uma aproximação de tais 

conhecimentos prévios com o conhecimento científico, especialmente no grupo que trabalhou 

com o texto dissertativo. 

De acordo com Moraes (2003), leitores diferentes podem fazer uma mesma leitura de um 

determinado texto, de “leituras do manifesto ou explícito”. Mas esta leitura pode também, não 

ser assim tão facilmente compartilhada, visto que a leitura e a interpretação, sempre são 

realizadas a partir dos conhecimentos prévios.  

Dessa forma, entendemos que partindo do conhecimento prévio do aluno, o professor agirá como 

mediador e assim ajudará o estudante a fazer uma ponte com o conhecimento científico, e os 

conhecimentos prévios podem ser revistos, ampliados ou até mesmo deixados para trás. 

Diante disso, confirma-se o resultado da nossa pesquisa quando os alunos que trabalharam com o 

texto dissertativo acertaram as questões propostas no teste diagnóstico, uma vez que não fizemos 

nenhuma ponte com os seus conhecimentos prévios a cerca do conteúdo, que neste caso foi a 1ª 

Lei de Newton. 

Como já foi dito que a divisão dos grupos foi aleatória, deveu-se a um fato inteiramente casual. 

Depois que os alunos fizeram a leitura do texto dissertativo (TD) e trabalharam com a instrução 
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programada (IP), percebeu-se no resultado do questionário quanto ao desempenho que: Os alunos 

IP – maior desempenho quanto as respostas corretas. Os alunos TD – menor desempenho quanto 

as respostas corretas. Fazendo uma observação, percebemos que talvez isso tenha acontecido 

porque as perguntas do questionário se aproximavam mais da forma da instrução programada.  

Como foi discutido, podemos evidenciar que não é a resposta certa ou errada que estamos 

buscando neste estudo, mas a construção de significados por parte dos alunos diante do conteúdo 

apresentado. Portanto, foi comprovado que os alunos que trabalharam com a IP tiveram um 

maior desempenho nos resultados do questionário,  pois o trabalho com a IP o indivíduo trabalha 

sozinho mesmo, já com os textos dissertativos, porém, se tivesse tido anteriormente  uma 

discussão entre os próprios alunos e o professor como mediador como já discutimos, talvez os 

resultados fossem outros. Mas, parece ser um paradoxo, visto que os vestibulares e concursos 

trabalham com questões onde o aluno foi condicionado pra isso.   

O ENEM está buscando mudar esse sistema. Assim, se o intuito for em resultados estáticos, 

prontos e acabados, sem a oportunidade de discussão, a IP será muito apropriada. Analisemos 

que imposições, posturas autoritárias, conhecimentos prontos, nada disso é válido se não dermos 

ao educando as oportunidades de aprender a ser, a tornar-se um aprendiz, transformar-se a si 

mesmo e ao seu ambiente.  

Ao professor compete, portanto, estabelecer o sistema onde se integram ação-reflexão-ação, com 

responsabilidade e comprometimento, para que o aluno se ative e se estimule a ressignificar, 

construir e reconstruir os mais diferentes conhecimentos em todas as áreas do saber, sejam eles 

conceitos, princípios ou procedimentos.  

Ao assumir a postura de um mediador, de um agilizador da aprendizagem, o professor tem de 

mostrar-se um verdadeiro estrategista, isto é, aquele que é capaz de oferecer as mais diversas 

alternativas que estejam de acordo com seus alunos e que lhes facilitem a tarefa de aprender. É 

fundamental refletirmos sobre isso. Nossos alunos têm curiosidade, querem aprender, ampliar 

seus horizontes, e a sala de aula é um ambiente propício para que tal aconteça, não só dentro, 

mas também fora dela. Pressupomos, então, que o professor-estrategista deva ter um rol 

substancial de estratégias de ensino para realizar um trabalho bem diversificado em classe, seja 

em grupos, seja individual, que atenda ao ritmo de sua turma, seus interesses, opções, aptidões e 

experiências vividas.  
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Considerações Finais 

A pesquisa aqui relatada fez uma análise comparativa de duas metodologias de ensino como 

estratégia para a explicitação de conhecimentos a cerca do conteúdo, a 1ª Lei de Newton.  

Percebemos que os estudantes carregam consigo um conhecimento de mundo, que chamamos de 

conhecimentos prévios e que estes estudantes adentram nas salas de aulas querendo uma 

mediação, interligação dos conhecimentos científicos com o mundo que os rodeia e que nem 

sempre isso lhes possível.  

Porém se formos pensar em concursos “quadrados” que só querem saber o que está certo e o que 

está errado, podemos trabalhar em cima da metodologia de ensino, a qual trabalhos, a instrução 

programada, onde o aluno é apenas condicionado para resposta correta, sem se preocupar em 

fazer qualquer ligação com o mundo o cerca e isso foi provado quando o resultado da 

aprendizagem por instrução programada foi maior do que com textos dissertativo.  

Mas o que queremos levar em consideração é que mesmo sendo um texto dissertativo os alunos 

não tiveram oportunidade de discussão. Isso se deve a forma que o conteúdo foi abordado, 

portanto a tarefa do professor como mediador é muito importante.  

É relevante ainda constatar que não é um método ou outro que fará que os alunos aprendam, mas 

um conjunto de fatores. 

Portanto, será tão fundamental conhecer as metodologias de ensino quanto à realidade em que o 

aluno está inserido e diante disso corroborar para que o processo ensino-aprendizagem se 

concretize de uma forma dinâmica e plural. 
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