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1. RESUMO: A presente pesquisa tem por objetivo promover uma capacitação 

de professores, por meio de exibição de cenários que mostram interações entre 

professores e alunos com tanto consideradas positivas como consideradas 

problemáticas. São participantes quatro professores de uma escola pública de 

Ensino Médio do interior paulista. Eles foram inicialmente avaliados por meio do IHS 

(DEL PRETTE & DEL PRETTE, 2001) e de um questionário de caracterização. Em 

seguida, iniciou-se o processo de capacitação, por meio da apresentação dos 

cenários escritos, leitura dos mesmos, e exercícios de reflexão e solução dos 

problemas retratados nos cenários. Ao término do processo de capacitação, ainda 

em andamento, os professores serão novamente avaliados por meio do IHS.  

Espera-se, desta forma, que os escores de habilidades sociais dos professores na 

aplicação do IHS posterior à capacitação sejam superiores a seus próprios escores 

antes da capacitação. 

2. INTRODUÇÃO: A sala de aula remete ao local onde se desdobram as 

transmissões de conhecimentos entre alunos e professores, por meio das relações 

afetivas e sociais que se estabelecem entre ambos (LEITE, 2008). Sob o prisma da 

Análise do Comportamento, ensinar envolve planejar e arranjar certas contingências 

de reforçamento especiais para tornar o ensino reforçador para o educando. Desta 

forma, o professor é o responsável por este planejamento, em cada um dos pontos a 

serem ensinados (GIOIA & FONAI, 2007). Soares, Naiff, Fonseca, Cardozo & Baldez 

(2009) afirmam que o educador tem o dever de produzir o conhecimento básico ao 

educando, no exercício e/ou escolha de suas atividades, conduzindo seus 

ensinamentos de forma contingente ao comportamento do aluno e coerente com as 

regras existentes em seu meio social. Conforme Pereira & Gioia (2010), para pôr em 

prática a tarefa de manejo das contingências e favorecer a aprendizagem do 

educando deve-se considerar, também, o repertório e as contingências de 

reforçamento que controlam o comportamento do próprio educador. Por este motivo, 

ensinar é uma tarefa complexa e exige do professor um repertório social elaborado 

para transmitir o conteúdo, levar o aluno a aprender a aprender, e, ainda, 

estabelecer relações com os educandos afetivas, próximas e positivas. 

3. OBJETIVO: Promover uma capacitação de professores, por meio de exibição 

de cenários escritos, que mostrem interações entre professores e alunos com tanto 

consideradas positivas como consideradas problemáticas. 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

2 

 

4. METODOLOGIA: O estudo está sendo realizado numa escola estadual de 

Ensino Médio do interior paulista. São participantes quatro professores, sendo três 

do sexo feminino e um do sexo masculino, com idades entre 31 e 57 anos. Os 

materiais utilizados são: Inventário de Habilidades Sociais (IHS, DEL PRETTE &DEL 

PRETTE, 2001); questionário de caracterização dos participantes; cenários de 

situações de sala de aula e folha de exercício para análise e discussão dos cenários. 

Os cenários retratam cenas reais e individualizadas, observadas e filmadas pela 

aluna pesquisadora em aulas ministradas por cada um dos participantes, bem como 

cenas fictícias. Ambos os cenários individualizados e fictícios mostram interações 

entre um professor e os alunos em sala de aula, que por vezes são positivas (nas 

quais, após a intervenção do professor, os comportamentos-problema dos alunos 

reduzem em frequência e os comportamentos pró-sociais e de aprendizagem 

acadêmica aumentam em frequência), e outras vezes são negativas, ou vistas pelos 

professores como problemáticas (nas quais, após a intervenção do professor, os 

comportamentos-problema dos alunos aumentam em frequência e os 

comportamentos pró-sociais e de aprendizagem acadêmica diminuem em 

frequência).  

5. DESENVOLVIMENTO: Inicialmente, foi aplicado o IHS em situação grupal e, 

em seguida, foi solicitado o preenchimento do questionário por cada um dos 

participantes. Na sequência, iniciaram-se os encontros individuais entre cada 

participante e a aluna pesquisadora, para a apresentação e leitura dos cenários, 

preenchimento da folha de exercício e discussão. Será realizado o número de 

encontros necessários até que cada participante responda a oito cenários, sendo: 

dois individualizados com interações positivas; dois individualizados com interações 

negativas; dois fictícios com interações positivas; dois fictícios com interações 

negativas. A ordem de apresentação dos cenários é randomizada. Terminada a 

capacitação, todos os professores responderão novamente o IHS, como forma de 

comparar os resultados obtidos em relação ao desenvolvimento de habilidades 

sociais de cada um dos participantes. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: Foi utilizada para a presente análise a 

seguinte classificação do repertório de habilidades sociais, em ordem crescente: 

“fraco”; “regular”; “médio”, “bom”; e “muito bom”. 

 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

3 

 

Tabela 1: Classificação do repertório de cada participante em relação aos 
resultados obtidos no IHS. 

Habilidade avaliada pelo IHS P1 P2 P3 P4

F1 -Enfrentamento e auto-afirmação com risco Muito Bom Regular Regular Bom

F2 - Auto-afirmação na expressão de sentimento positivo Regular Regular Bom Regular

F3 - Conversação e desenvoltura social Fraco Muito Bom Muito Bom Bom

F4 - Auto-exposiçao a desconhecidos e novas situações Regular Fraco Muito Bom Regular

F5- Auto controle da agressividade Regular Muito Bom Regular Médio

Classificação geral do repertório Médio Regular Muito Bom Regular  
Os dados da Tabela 1 mostram que a P3 foi a única que apresentou um repertório 

social classificado como “muito bom”, enquanto os demais apresentaram as 

classificações “médio” (P1) e “regular” (P2 e P4).  

 

Figura 1: Resultados obtidos no IHS na pré-capacitação. 

Observa-se na Figura 1 que a classificação que possui maior frequência em cada 

um dos fatores para todos os participantes é também a “regular”, o que evidencia a 

necessidade de se dar continuidade ao processo de capacitação.  
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